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Rene: AG Wye Aol 1.0.0 

Quae in hoe volumine proponimus commentaria in Ethicam Nico- 

macheam ad codicem Coislinianum 161 recognovimus, nisi quod et pro 

Michaelis Ephesii in librum quintum explicatione anonymam necdum 

editam prelo subici iussimus et Aspasii in librum octavum commentarium 

hic omisimus. 

Codex Corstin1anus 161 fol. bombycinus saec. XIV. (f. 1 βιβλίον τῆς 

ἁγίας habpas τοῦ ἁγίου ἀϑανασίου τῶν χατειχουμένων [in monte Atho]). f. 16 

Εὐστρατίου μητροπολίτου vinatas ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον τῶν ἀριστοτέλους ἢϑι- 

χῶν νιχομαχείων. f. 40) σχόλια εἰς τὸ β τῶν ἀριστοτέλους νιχομαχείων ἠϑιχῶν, 
\ > f. 46" σχόλια εἰς τὸ γάμμα τῶν αὐτῶν ἠϑιχῶν, f. 56" σχόλια εἰς τὸ ὃ τῶν 

τὸ & τῶν ἠϑιχῶν, f. 60" τοῦ μητροπολίτου νιχαίας Εὐστρατίου εἰς τὸ ζ τῶν 

ἠϑθιχῶν: περὶ σοφίας χαὶ φρονήσεως, f. 108” σχόλια εἰς τὸ Fra τῶν νιχομα- 

χείων ἡϑιχῶν ἀριστοτέλους. f. 129.) ᾿Ασπασίου εἰς τὸ ὕῆτα τῶν ἀριστοτέλους 

ἠϑιχῶν, f. 182% ἐξήγησις μιχαὴλ τοῦ ἐφεσίου εἰς τὸ ἔνατον τῶν ἡϑιχῶν, 

f. 147: τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ χάππα τῶν αὐτῶν ἡϑιχῶν: περὶ εὐδαιμονίας ϑεωρητιχῷ 

πρεπούσης. 

Eadem continet editio Aldina quae prodiit Anno MDXXXVI (ef. 

praef. in Aspasium p. VII), ita tamen cum codice Coisliniano conspirans, 

ut cum in multis sit deterior, locos nonnullos qui in libro manuscripto 

lacunosa leguntur, pleniora exhibeat. neque vero auctorum yera no- 

mina libris ubique insecripsit. secundi enim libri titulus hie est ἀνωνύ- 

μου, 7 ὥς τινες ὑπολαμβάνουσιν, ᾿Ασπασίου σχόλια xth., quod fictum non esse 

librorum Oxoniensium consensus docet, qui in eo quoque cum editione 

Aldina consentiunt, quod commentaria in libros nonum et decimum 

a 



VI PRAEFATIO 

Eustratio tribuunt. praeterea editores Veneti commentaria in libros 

quartum et septimum anonyma Aspasii nomine ornarunt’). 

Oxoniensis Corporis Collegii Christi 106 fol. membr. f. 1 Εὐστρατίου 
~ ~ 5 I: 5 - , 

μητροπολίτου νιχαίας ἐξήγησις εἰς τὸ πρῶτον τῶν ἀριστοτέλους ἠϑιχῶν νιχομαχίων, 

sequuntur commentaria in libros II III IV anonyma, quae in editione 
Η 

Aldina extant. inde εἰς τὸ πέμπτον τῶν Ἠϑιχῶν Νιχομαχείων σχόλια quae hoe 

vyolumine edimus?). sequuntur ἐξήγησις τοῦ ἐφεσίου χυροῦ μιχαὴλ εἰς 
- - - - ss ΄ ~ 5 ~ 

τὸ πέμπτον τῶν ἠϑιχῶν, εἰς τὸ C τῶν ἡϑιχῶν ees σχόλια τοῦ αὐτοῦ 

τς: τῶν ἡϑιχῶν Ss ae i Aldinae), ᾿Ασπασίου εἰς τὸ 6 τῶν ᾽Αρ. ἠϑ., 
“ἐν 

ἐξήγησις μετὰ (sic!) τοῦ Ἐϊφεσίου εἰς τὸ 6 pe as De τὸ % τῶν αὐτῶν εἰς 

70. im fine: iu ἡ παροῦσα βίβλος διὰ χειρὸς δ: 0 Ἰωάννου τοῦ σερβο- 

πούλου χωνσταντινοπολίτου ἐν τῇ τῶν βριτανιχῶν νήσῳ Ge ἔν τινι χώμη 
-ὔ - ) ~ 

χαλουμένη padwy: μηνὶ μαΐω τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἔτους ἀπὸ τῆς τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
7 ~ , ~ ma i) ~ ΄ » ωῳω WwW, WwW 5 

Χριστοῦ σαρχώσεως χιλιοστῷ τετρασιοστῶ ἐνενηχοστῶ πέμπτω: ἥτοια v ὦ ε “Ὁ 

Plane gemellus codex extat Oxoniensis Collegii Novi 240/241, cui 

librarius subscripsit ἐτελειώϑη ἢ παροῦσα βίβλος διὰ χειρὸς ἐμοῦ ἰωάννου τοῦ 

σερβοπούλου χωνσταντινοπολίτου ἐν τῇ τῶν βριτανιχῶν νήσῳ ἀγγλία. μηνὶ 

ἰουλίω τῇ τρισχαιδεχάτη ἡμέρα πέμπτη" ἔτους ἀπὸ τῆς τοῦ χυρίου ἡμῶν ἰησοῦ 

χριστοῦ σαρχώσεως χιλιοστῷ τετραχοσιοστῷ ἑβδόμῳ ἤτοι α΄ GC * anonymi 

in librum quintum commentarii inscriptio deest. recentior nescio quis 

librarius addidit: Est altera interpretatio in quintum librum quae con- 

tinuo haee sequitur fere eisdem verbis cum ἰδία, nisi quod ista alteri cedat 

claritate et cura. Michaelis commentarium praecedunt haee: ἑτέρα 

ἐξήγησις τοῦ 6° τῶν ἠϑιχῶν παράμιξος τῇ προτέραις (ef. Bywater Hermae 

V, 354.) 

AmpBrostAnus B95 sup. fol. bombye. saec. XIV f. 38 Εὐστρατίου με- 
ι 
0 3 

5 Vad ἅ , 37-7 > -- 

τροπολίτου γιχαίας ἐξήγησις εἰς τὸ ἃ τῶν ap. ἠϑ. vix., { 63 σχόλια εἰς τ 

1) Quod in exemplaribus Aldinis non semel viri docti animadverterunt, hic quoque 

occurrit, ut nonnulla, quae in aliis mendose scripta sint in aliis emendarentur, veluti 

quod est f. dr34 τὰ μέχρι μὲν τοῦδε sicuti libri manuscripti, in aliis τὰ μέχρι μὲν δὲ 

τοῦδε legitur: cf. Vitelli praef. ad loannis Philoponi in Physica p. XVIII. 

*) Cf. Andr. Schottii Vitae comparatae Aristotelis ac Demosthenis Aug. Vind. 1603 

Ρ- 160: Ethica Nicomachea exposuerunt Graeci varii interpretes uno volumine graeco edito, 

sed diligentius latine ἃ Bernard. Feliciano expressi. possunt tamen multis partibus illustrari 

melius ex Quaestionib. moralibus Alexandri Aphrodisieit. habent et docti quidam para- 

phrasim in librum quintum, Graeci Anonymi, Latine quidem conversam, nondum tamen, 

quod sciam editam. libri quinti versio latina extat in Vat. 2171, Urb. 222, Parisin. 

71852. 16582 aliis. 



PRAEFATIO VII 

τῶν ap. vex. 70., f.72 inseriptione omissa ἀναγχαῖος ἦν, f. 84° ᾿Απασίου ἐξή- 

γησις εἰς τὸ δ΄ [sunt vero commentaria anonyma in libros II ΠῚ IV 
7 » 7 ~ 9 \ 

ξήγησις τοῦ ἐφεσίου χυρίου Μιχαὴλ εἰς 
> 
TC 

aut ΞΞ ~ 

tO €& TwY ὧν editionis nostrae], f. 90. 

ἡθιχῶν, f. 113 εὐστρατίου τοῦ νιχαίας ἐξήγησις εἰς τὸ Cita τῶν ap., f. 137% 

᾿Ασπασίου σχόλια εἰς τὸ ἦτα τῶν ἠϑ. ἀρ., f. 154) ᾿Ασπασίου σχόλια εἰς τὸ Dita 

τῶν 79. ἀρ.. f. 167% Εὐστρατίου νιχαίας ἐξήγησις εἰς τὸ ἰῶτα τῶν νιχ. 79. ἀρ. 

f. 1605. auctoris nomine evanido ἐξήγησις εἰς τὸ χα τῶν 7D. ἀρ. ex multis 

scholiis quae margini adscripta sunt unum attulisse iuvabit, compositum 

scilicet a yviro docto, qui et Aspasium et Anonymum ad librum tertium 

in suum usum conyvertit et commentarium anonymum Philopono tribuit. 

est vero f. 82" ad explicandum Aristotelia ['10 p. 111826: ὃ ᾿Ασπάσιος 

TH ὀσφρήσει γράφει Ip. 90,10 vide cod. Z] χαὶ οὕτω τὸ ῥητὸν Eounveder- 

φαίνονται φησὶν of σώφρονες ἐπὶ μιχρὸν ἢ οὐδὲν τῇ ὀσφρήσει χρῆσϑαι: ὡς τῶν 

WEY σωφρόνων μετρίως χαιρόντων ταῖς ὀσμαῖς, τῶν δ᾽ ἀχολάστων xa ὑπερβολήν. 
, ~ ms » ΄ " ΄ > 5 -ι - 

ἢ ὁ λόγος φησὶ περὶ ἀχολάστων: χαίρουσι γὰρ of ἀχόλαστοι τῇ ὀσφρήσει τῇ 

ὧν βρωμάτων ἣ ποτῶν πλὴν οὐ ua αὑτά- ἀλλὰ τῇ ἀπολαύσει ἥτις πᾶσα RQ. al o- a 

(sg ~ > i“ Vv \ > ce , Ξ --- an Ὁ ΩΝ v> >. σ᾽» \ , 

ἁφῆς ἐστίν. ἔστι μὲν οὖν ἣ χρίσις τῆς γεύσεως. ἤδη δὲ ἕξιν τινὲς τοσαύτην 
σ΄ 2 , > ~ > ~ \ " \ \ \ \ πεποίηνται: ὥστε διαγινώσχειν ex τῶν ὀσμῶν τοὺς οἴνους τὸν γλυχὺν χαὶ τὸν 

: Te : sae ᾿ 
αὐστηρὸν χαὶ τὰ ὄψα ἀρτύουσιν ὀσμώμενοι. GAN ὃ υὲν ἀσπάσιος ταῦτα. βελ- 

, . ΄ ; τ 5 , \ >] ~ 

τιόνως δὲ 6 φιλόπονος of ἀχόλαστοι φησὶν οὐ χαΐρουσι τῇ γεύσει ἤτοι τῇ χρίσει 
~ 3 - > , ΄ \ 5 , \ ΄ a ΄ ~ , 7 334 

τῶν χυμῶν ἢ γεύσει χρίνουσι τὸ γλυχύ τε χαὶ μή" ὃ γίνεται τῇ yhwooy: ἀλλὰ 
~ > 5 ΄ an 9 ro~ ~ , Ἄ “ἊΝ \ \ , 

μᾶλλον τῇ ἀπολαύσει. ἣ Gt ἀφῇς πᾶσα γίνεται: ἐπὶ πολὺ γὰρ χαὶ χαταχόρως 

ἐπιϑυμοῦσιν ἐμφορεῖσϑαι χαὶ ἐφάπτεσϑαι τοῦ ἥδέος. (= p. 111,6 h. ed.) 

LavrentiaNus 85,1 bombycinus, fol. saec. XIV: f. 345 Eustratius in 

librum I, inscriptione omissa, f. 362° commentaria Aspasii in libros II 

III IV, auctoris nomine uni libro IV addito, f. 370 σχόλια τοῦ ἐφεσίου in 

1. V; sequuntur f. 376 Alexandri Aphrodisiensis capita moralia 3 30 10 

ex quaestionibus excerpta, adscriptione non adiuncta (ef. quae exposui- 

mus Mus. Rhen. 39,312 et Ivonis Brunsii praef. ad Alexandri seripta 

minora II p. XXVID), f. 376% τοῦ χυροῦ Εὐστρατίου τοῦ νιχαίας σχολαὶ εἰς τὸ Z 

τῶν 70. νικ. τοῦ ᾽Αρ., f. 591) σχόλεον εἰς τὸ Fra τῶν ἀρ. ἠϑ. νικ., f. 59550υῖ 

᾿Ασπασίου εἰς τὸ Fra τῶν ᾽Αρ. 79. vex. οὐ κατ᾿ ἀρχὰς GAN ἀπὸ τοῦ μέσου, 

f. 8995 ᾿Ασπασίου εἰς τὸ Θῆτα τῶν Ap. ἠῦ. vix., f. 402 ἐξήγησις μιχαὴλ ἐφεσίου 

εἰς τὸ ἰῶτα τῶν ἡϑιχῶν, f. 408 Michael in |. X inseriptione non addita. 

Mutinensis 197 (II. G. 4) chartaceus, saee. XV—XYVI, ad Laurentiani 

85,1 similitudinem tantum accedens, ut ex eo transcriptus esse videatur. 

in fine: τὸ παρὸν | βιβλίον πέρας εἴληφε προστάγματι χαὶ δαπάνῃ τοῦ ἐχφανεστάτη" 



Vill PRAEFATIO 

A τὰ , abe 4 / ~ / wv A \ μὴ 

xo λογιωτάτου χόμιτος ᾿Αλβέρτου πίου τοῦ χαρπαίων ἄρχοντος: χαὶ τὰ ἑξῆς: ef. 

Th. W. Allen, Notes on Greek Manuscripts in Italian libraries p. 19. 

Varicanus gr. 1622 chart. fol. saec. XV eandem collectionem singulis 

libris eisdem titulis praeseriptis continet. ef. Brandis, Dze Aristotelischen 

Handschrijten der Vaticanischen Bibliothek p. 29. 

Eadem continet eodex Brroninensis (ex collectione Caroli Morbii) 

fol. 58. 59 (Aec. 1889, 304) 5860. XV exeuntis, ut videtur. librorum tituli 

iidem sunt qui Laurentiani 85,1, nisi quod Aspasii librorum II III com- 

mentariis Eustratii nomen inscriptum sit, et ubi liber X incipit in mar- 

gine manus recentior addiderit εἰς τὸ Καὶ Ἐπφεσίου, 

Eiusdem collectionis exemplaria supersunt et BarBrrinus II 44 saec. 

XVI et Vosstanus (Leydensis) fol. ἢ. 12 saec. XVII. uterque enim post 

Eustratii in 1. 1 commentarium Aspasium in I II IIL IV exhibentes, 

Aspasii nomen libri IV commentario praeponunt, cum Eustratium aucto- 

rem librorum II IJ] nominent. Barberinus post Michaelem in 1. V ex- 

cerpta ex Alexandro, de quibus diximus addit, ultra non progreditur; 

Vossianus in medio libro V desinit verbis τὰ χαϑέχαστα τὰ xat’ αὐτά (Aldin. 

Lae, a): 

Varticanus gr, 269 chartaceus duobus voluminibus constans A. 1493. 

I f.106 τοῦ xvptov εὐστρατίου τοῦ vinatas ἐξήγησις εἰς τὸ ἃ ἀρ. 7D. νιχ. usque 

ad verba zat ὅσαι ἄλλαι χατορϑοῦνται f. 5128 Aldin. = p. 120,22 ed. nostrae, 

(f. 156” λύσις τινῶν ἰατρικῶν ἐρωτήσεων), f. LST’ ἀρ. 79. vin. &. σχόλια τοῦ 

ἐφεσίου, f. 184 excerpta ex Alexandro Aphrodisiensi, II f. 185 τοῦ γιχαίας 

σχόλια εἰς τὸ ζ τῶν ἠϑ. vin. τοῦ ἀρ., f. 243 σχόλια εἰς τὸ Fra, ubi adseriptum 

est ab alia manu οἶμαι ἢ ἐξήγησις αὕτη τοῦ Φιλοπόνου ἔστιν, f. 265 ᾿Ασπασίου 

εἰς τὸ ὃ τῶν ἀρ. ἠϑ.. f. 280" ἐξήγησις μιχαὴλ τοῦ ἐφεσίου εἰς τὸ ἐῶτα (corr. 

ex 8) τῶν ἠϑιχῶν, sequitur f. 318 liber decimus, nulla inscriptione adiuncta. 

Varicanus gr. 920 pergamenus 4° saeculi XIII; in primo folio τὸ παρὸν 
5 os , Ὁ 5 ee Ἢ 3 - — . 

ὅλον βιβλίον εἰσὶν σχολαὶ χαὶ ἐξήγησις εἰς τῶν τοῦ ap. ἠϑ. vix. τ χαὶ x: libro 
» 

| 

nono inscriptum nil est, f. 92 ἐξήγησις τοῦ χάππα τῶν ἡϑιχῶν. multis locis 

verba incorrupta servavit, ubi reliqui codicis errent, tamen plurimis inter- 

polationibus inquinatus est, ut pro solido fundamento haberi nequeat. 

Parisinus gr. 1927 saec. XVI f. 1 Εὐστρατίου vixatas ἐξήγησις εἰς τῶν 

dp. 70. vix. βιβλίον a, f. 92 in margine a manu recentiore εἰς τὸ ἃς) πάλιν 

ἀνωνύμου ἐξήγησις (1. e. Aspasii), f. 111% Εὐστρατίου νιχαίας ἐξήγησις εἰς τὸ 

β τῶν ἠϑιχῶν νιχομαχείων ἀρ. (i. 6. Aspasii), f. 124 ἐξήγησις εἰς τὸ Ὑ τῶν ἀρ. 



PRAEFATIO IX 

79. vx. (Aspasii), f. 148” ᾿Ασπασίου φιλοσόφου ὑπόμνημα εἰς τὸ A τῶν ἀρ. 

ho. νιχ. (= <a : 168" *Ap. 73. vix. 2°". σχόλεα τοῦ ἐφεσίου: desinit 

verbis (f. 192") ὑπερεχόμενος δὲ χαὶ ἐλλείπων ὡς τὰ = Aldin. f. 69, 47; in 
πον 5 n Ἁ ~ ~ 

margine: ETH τοῦτο vies τετράδια ὀχτὼ ἃ πρὸ τῆς ἐμῆς ἐπιστασίας 
8 ry i] i 

> 

ἀπολώλεσαν ὡς αὐτός φησιν ὃ δεσπότης (idem f. 193 nisi quod πρὸ τούτου 

χτλ.), f.193 ποδείξεων αἱ 2, ἀναγχαῖα = Aldin. f. 92,12 in Eustratii 

commentario ad librum VI, f. 267 σχόλεον εἰς τὸ H τῶν ἀρ. 79. νικ., ἢ. 313 

᾿Ασπασίου ἐξήγησις εἰς τὸ ϑῆτα τῶν ἀρ. 79. vex. f. 335 Michael in 1. IX 

(nulla inseriptione addita), f. 382 ἐξήγησις τοῦ χάππα τῶν ἡϑ. vex. 

De latinis commentariorum versionibus innumeris fere libris servatis 

agere inutile duximus, quippe quae omnes a medii aevi viris doctis ad- 

ditamentis auctae sint, quae non tam ad Aristotelis verba explicanda 

quam ad Christianae doctrinae consensum demonstrandum conquisita 

sint, qua de re vide quae in praefatione ad Aspasium indicayimus p. VIII. 

neque deesse codices graecos ex latinis versis veluti Parisinos gr. 2060 

et 1926 ibidem p. VII post Roseum expositum est. 

Restat ut viris doctis gratias agamus qui huic quoque editioni con- 

silio et studio faverunt, Hermanno Usenero, qui quae de commentario 

libri quinti collegerat nobis liberaliter concessit, INcram Bywarero, quo 

intercedente codices Oxonienses Gottingam nostrum in usum transmissi 

sunt, HermManno Diets, qui innumeris locis errores nostros graviores le- 

viores correxit, quae aetas corruperat ingenio restituit, neque umquam 

operam saluberrimam ultro afferre destitit. 

Hamburgi. Gustavus Hry.pur. 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

CODICUM IN ADNOTATIONE NON ADHIBITORUM SPECIMINA COMPLECTENS. 

Berolinensis 58/59 (Ace. 1889. 304) 

pe 461,1 ἐξήγησις μιχαὴλ ἐφεσίου εἰς τὸ ἰῶτα τῶν ἠϑικῶν || 4 ἀλλὰ καὶ τῆς || 6 ἰσό- 
| 15 μεταχρηστιχῶς -- τῆς corr. ex ἰσότητος || 9 εὐπορεῖ corr. ex εὖ ποιεῖ || 10 οὔ] οὖν 

φιλίας (16) om. || 17 πρὸ τούτου] παρόντι || 19 σώφρονα corr. ex σώφρων || 20 δὲ 6 ex δὲ || 
21 ἐῤῥωμένη || ν. 469,1 εἰπὼν add. m.2 in margine || 2 χαὶ γὰρ καὶ] καὶ yap || 4 τίσι] 
τοῖσι || 5 ἡ μὲν--ὁμοίοις om. || 6 ἦ] 4 H corr. ex οἱ οἱ || 7 ἥ τε] ἤτοι || ὃ xai τὸ ἡδὺ || 
9 δὴ] δ᾽ Il 14 xai om. || 16 εἰσὶν add. m.2 || ἀνομοιοειδεῖς corr. ex ἀνομοειδεῖς || 23 οὗτος 

uae ex οὕτως || 29 ὁμογενεῖς] ὁμοίους || 31 αὐτὸ corr. ex αὐτῷ || p. 463,3 οὕτως || ἢν] 

ἡ 11 4 γρήζη 

Vossianus f. n. 12 

Aldinae f. 69τ 27 λέγεται bis || καὶ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως || 28 πολλά] ὀλίγα || ὀλίγα] πολλὰ || 

29 αὖ εἰς] αὖϑις || ἔχει] ἔχειν || 82 καὶ ἀλλαγὴ || 84 οὕτως] οὕτω καὶ || σχύτην || ὡς 

τέρεν ΠΛ ΊΤΟΣ (35) om. || 81 ἐπεὶ] ἐπειδὴ || “ἢ διπλασίων || 38 οὕτω || 39 τὰ om. || 

40 ἐπεὶ --- οἰκίας (43) om. || 45 ἑκάτερος || 46 εἰ] ἂν || 47 ὡς ὁ οἰκοδόμος || 50 δύναται || 

51 et 52 σχυτέα || 52 B om. || f. 69¥2 Syrci—icastyvar (4) om. || 5 τὸ om. || 6 ἕως] 

ἕως μὲν || μέν τις] μέντοι || 8 ὁ om. || ὅταν] 6 τὰς || γεωργῶν || 9 post ἀλλάττονται ad- 

dit πρὸς ἀλλήλους χαὶ στέργουσιν ἀλλήλους 

Laurent. 85, 1 
\ + 

P- 407,1 σχόλεον εἰς τὸ ἦτα τῶν ἀριστοτέλους ἠθικῶν νικομαχείων || 4 et 6 ἡρωϊχῶς || 

6 ἀλλ᾽ --- ἀρετῆς (7) om. || 7 pals || 23 παρὰ] περὶ || pe 408,1 ἀχόλαστον || 13 χα- 

χιῶν] χαχά || 17 τοῖς] tats || 2 20 ϑηριότητι] ϑηριώδη || 22 ἐστὶν] ἔστι δὲ || 23 et 24 xatop- 

ϑώσει || 28 ἤδη] εἴδη || 29 ἐν ἀρεταῖς] ἐναρέτοις [] 31 τοῖς ἡμιϑέοις 

ὕπερ || 37 γίνονται] καταγίνονται || 40 οὖσα] οὖσαν 

| 32 6 ὅμηρος || 33 xat 

Consentit in plerisque Vat. gr. 1622, in his tantum differens 

Pe 407,1 σχόλιον || p. 408,2 xat (ante τὸν λόγον) om. || 17 τοῖς || 28 εἴδη 



SUPPLEMENTUM PFAEFATIONIS ΧΙ 

Vat. gr. 269 

p- 1,1 τοῦ χυρίου εὐστρατίου tod νιχαίας ἐξήγησις εἰς τὸ ἃ ἀριστοτέλους ἠθικῶν νικο- 
2 payelo || 4 ἄμφω] ἄμφω ταῦτα || 5 μετιόντων ἀνθρώπων || SBy στὼς || 13 ἡμῖν || 16 ad- 

τὸν om. || εὖ ἡμᾶς || 22 ἅτε om. || 27 καὶ τὸ οἰχονομιχὸν || p. 2,1 τοῦ] τὸ || 2 τε om. || 

γίνεσϑαι || 3 παραδεδομενοις || 5 μηδαμῶς || 6 πράξη || 10 φωκυλήδης || 12 χαίρων I 19 οἱ 
om. || 24 χαὶ (ante xara) om. || 26 μόνον || 27 ὑποτίϑεται || 28 ποίων] πόρων || 32 πρῶ- 

τον om. || 34 τῶν om. 

Vat. gr. 320 

P- 618,21 τοῖς ἀμφοτέροις || 23 νόμους] τῶν νόμων || 24 συναϑροῖσαι || 25 τὴν πολι- 

τικήν || ὡς] ὥσπερ φησὶ || 26 es om. || τὰς ἰατριχὰς βίβλους || 27 αὐτὰς || 29 τοῦτο 

μὲν || 31 μὴν] μὲν || 32 χαὶ διὰ ἱδρώτων || 84 ἀπο || τὴν γαστέρα || 35 τί] τό τι || 
un πρᾶξαι || p. 619.2 post ἅμα add. καὶ ἐμπειριχοῖς || ὃ οὕτως || 4 ὡς συναγωγὴ] αἱ συνα- 

γωγαὶ || καὶ] ἤτοι τοῖς || 7 ὑπάρξαι || 9 ἀνερευνήτων || 11 ἐπειδὴ || πολιτείας || 12 post 

δηλαδὴ add. καὶ τῆς τοιαύτης πολιτείας || 16 μὴ δὲ εἷς || 19 χαὶ τὰς νομοϑεσίας || 21 τί 

ἐστι πόλις || 22 post φησὶ add. καὶ ὅσον δυνατὸν ἐμοὶ || τελειωϑεῖ || 27 περὶ τῶν ἀρετῶν 

πραγματεία || 28 ἐν ἐκείνη || p.620,1 ἢ τὴν ἐπίμωμον φιλαυτίαν || ἀλλὰ διὰ τὴν | 

πόλιν || 6 τῆς πολιτείας || ἀλλ᾽ οὐ || 8 post ὅτι add. τοῦτο years péhhopev || τίς 

ig βέλτιονα || 14 μὲν οὖν || ἐχέτωσαν || post σχολαί add. zai αὐτὸ τὸ χάππα || 

15 χατασπάζομαι om. 

MICHAELIS IN LIBRUM V COMMENTARII 

SPECIMINA 

secundum Coislin. 161. 

"EEN: σις τοῦ 2eesinv χυρίον Ἂ H) cic δ΄͵ν Ὲ rh ite 7)" δ τῷ τ τ πὶ πέρ πε ςηγῆσις τοῦ ἐφεσίου ZUPLOD μιχαὴλ εἰς τὸ & τῶῪν ἣϊ (ZAWY. ty Tw παρόντι πεμτ τῷ ἢ 
‘ = ‘ 

βιβλίῳ ὄντι τῶν τῆς Ἀριστοτέλους Ἠϑιχῶν Νιχομαχείων πραγματείας πρόϑεσίς ἐστιν εἰπεῖν 

᾿ς τῆς μεριχωτέρας δικαιοσύνης χαὶ τοῦ συστοίχου ταύτῃ διχαίου τῶν ἀντιχειμένων τε 
͵ ᾿ . » ' “ ica ᾽ ‘ \ ξ΄ 

τούτοις ἀδιχίας χαὶ ἀδίχου. διττὴ γὰρ ἡ διχαιοσύνη λέγεται, ἥ τε ὅλη ἀρετὴ καὶ ἣ προ- 
0 . ’ ar ν᾽ ~ ~ δύ ος ~ - ‘ , A ~ 

χειμένη, ἥτις καὶ ἀντιδιήρηται τῇ, φρονήσει τῇ ἀνδρείᾳ τῇ σωφροσύνῃ, ὧν ἑχάστη πρὸς τῷ 
- ΜΙ , 5 \ Ded = BY ἧς = οι ἃ a ia Ἀ reas , Cd a t 

δικαιοσύνη λέγεσϑαι χαὶ ἰδίως ἣ μὲν φρόνησις, ἡ δὲ ἀνδρεία, ἣ δὲ σωφροσύνη ὀνομάζεται. 7 
οι ᾿ 5 ‘ i Ὶ Ul ~ ~ or > U > , 

δὲ προχειμένη ἀρετὴ δικαιοσύνη μὲν λέγεται καὶ ὀνομάζεται τῷ τῆς ὅλης διχαιοσύνης ὀνόματι, 
wy a> νὰ ee 2. λ , IAA o ey ~ = >) = , = > Ν Ἂ Qa > ID , 

ὄνομα δ᾽ ἴδιον οὐκ ἐχληρώσατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐχεῖνος ὁ ᾿Ολυμπιονίχης οὐ Σωχράτης, οὐ [ἰλά- 
τῶν, οὐχ ᾿Αριστείδης, ἀλλὰ τῷ κοινῷ πάντων ἀνθρώπων ὀνόματι Ἄνϑρωπος ὠνομάζετο, οὕτω 

χαὶ ἡ παροῦσα ἀρετὴ δικαιοσύνη χαλεῖται τῷ χοινῷ τῆς ὅλης διχαιοσύνης ὀνόματι. εἰσὶ δὲ 

αὐτῆς μέρη δύο, τό τε διανεμητιχὸν δίχαιον χαὶ τὸ διορϑωτιχόν. τί δὲ τούτων ἑχάτερον ἔστιν, 

ἐροῦμεν, ὅταν καὶ ὁ δαιμόνιος Δριστοτέλης περὶ τούτων λέγῃ. 
\ , 

Περὶ δὲ διχαιοσύνης καὶ ἀδικίας σχεπτέον, περὶ ποίας τε τυγχάνουσιν οὖσαι πράξεις. 

"Exedy τῆς αὐτῆς χαὶ μιᾶς ἐστιν ἐπιστήμης ϑεωρεῖν τἀναντία. οἷον μουσιχῆς τὸ ἧρμο- 9 Teal | 1P7) ? t ] iP 
σμένον χαὶ ἀνάρμοστον, ἀριϑμιητιχῆς τὸ περιττὸν ual ἄρτιον, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ἔστι δὲ 25 ’ i ρ ’ ‘ ’ 

wal ἡ διχαιοσύνη τῇ ἀδιχίᾳ χαὶ τὸ δίχαιον τῷ ἀδίκῳ ἐναντία, εὔλογόν ἐστιν, ἵνα μὴ λέγωμεν 

σι 

10 



[)] 
4. 

40 

45 

XU SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

. , z Reel ime ; ydvouive ὡς ΤῊ : 
ἀναγκαῖον, περὶ ἀμφοῖν ἰδεῖν περὶ ποίας πράξεις τυγχάνουσιν. ὡς yap ἡ δειλία χαὶ ἡ ἀνδρεία 

περὶ φόβους ἦσαν καὶ ϑάρση τὰ περὶ τοὺς πολέμους, xal ἡ σωφροσύνη xal 7 ἀκολασία περὶ 

ἡδονὰς καὶ λύπας τὰς περὶ μῖξιν ἄρρενος χαὶ ϑήλεος, οὕτω χαὶ ἡ a a διχαιοσύνη καὶ 

ἀδικία περὶ τὸϊΐσον καὶ ἄνισον, ὡς δείξει προϊών, σκεπτέον φησὶ περὶ ποίας τυγχάνουσιν οὖσαι 

πράξεις. λέγει δὲ ae ξιν τὴν διχαίαν διανομήν, οὖσαν χατὰ τὴν Ἰεώ πέτα τῖν ἀναλογίαν nat 

τὴν τῶν ἀδικημάτων ἐπανόρϑωσιν οὖσαν χαὶ αὐτὴν χατὰ ἀναλογίαν οὐ τὴν γεωμετριχὴν ἀλλὰ 

τὴν ἀριϑρμιητικήν, ὧν τὴν διαφορὰν ἘΠ: ὅταν λέγῃ περὶ αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ. τὸ 

δὲ ποία μεσότης ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη (ἀντὶ τοῦ τίνων μεσότης ἐστὶν ἣ διχαιοσύνη), ἐπεὶ 
yu IF 

5. αἱ ἀρεταὶ μεσότητες ἐδείχϑησαν οὖσαι. χαὶ τίνων μέσον ἐστίν. ἔστι δὲ ὡς δείξει μεσότης 
‘ ΩΝ ὶ We ὶ τὸ 6b έ Ὁ πλείονος ual ἐλάττονος. fH δὲ σχέᾳ ὑπερβολῆς χαὶ ἐλλείψεως χαὶ τὸ δίχαιον μέσον τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος. ἡἣ δὲ δύ 

αἱ 2 ἡμῖν ἔστω χατὰ τὴν αὐτὴν μέϑοδον τοῖς προειρημένοις. εἴρηχε γὰρ καὶ χατ 

ἀρχὰς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς παρούσης πραγματείας, ὅτι οὐ πάντα τὴν ἀποδειχτιχὴν ἐθήρα 

ἐπιδέχεται τὴν ἐκ τῶν xa? αὑτὰ ἡ αὐτὰ τοῖς πράγμασιν ὑπαρχόντων γινομένην, καὶ νῦν πάλιν 
᾿ 

τὸ αὐτὸ διὰ τούτου λέγει. δυνάμει λέγων ὡς χαὶ περὶ διχαιοσύνης ἐκ τῶν πολλαχῶς, ὡς 

εἶπεν ἐχεῖ χαὶ ἐχ τῶν as ἐπὶ τὸ πολὺ Get τοὺς λόγους συμπεραίνειν, καὶ ἐκ τῶν δοχούντων 

διὸ χαὶ τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν δοχούντων ποιεῖται λέγων ὁρῶμεν δὲ 
δὰ ΄ la 8 ἣν 5 

tv βουλομένους λέγειν δικαιοσύνην, ἀφ is βούλονται ta δί- 

χαια πράττειν. ἔστι δὲ ὁ λόγος οὗτος ὁ λέγων. ὅτι δικαιοσύνῃ ἐστὶν ἕξις ἀφ᾽ ἧς βούλονται τὰ 
sf ς y : Rea oe } ae: 

δίχαια πράττειν οὐχ ὁρισμὸς ἀλλ᾽ ὑπογραφή. οὐ yap οἷόν τε ἕνα λόγον καὶ ὁρισμὸν τῶν πολ- 

λαχῶς λεγομένων CEO ἡ δὲ δικαιοσύνη ὡς προϊὼν δείξει τῶν πολλαχῶς λεγομένων ἐστί. 
a 

ὕπῳ, ἤτοι ὡς ἐν ὑπογραφῇ, τοῦτο ἔστω δι- χαὶ διὰ τοῦτο ἐπήνεγχε διὸ καὶ ἡμῖν ὡς ἐν 

mite τῶν ἐπιστημῶν καὶ δυνάμεων 
' 

“zat τῶν ἕξεων. ἰδίως νῦν ἕξεις εἶπε τὰς ἀρετὰς ἀντιδιαιρῶν καὶ χωρίζων ade 
τὰ ἂν δ i) [ 

ὧν χαὶ δυνάμεων, ἐπεὶ ὅτι χαὶ τὰς ἐπιστήμας ἕξεις πολλαχοῦ χαλεῖ οὐδεὶς ἀγνοεῖ. 

εἰπὼν δὲ τὴν “ΞΟ ἕξιν ἀφ᾽ ἧς βούλονται τὰ δίκαια πράττειν, τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ 

ἐν τῇ τοιαύτῃ ὑπογραφῇ προσέϑηχε τὸ βούλονται. χαὶ οὐχ ἁπλῶς οὑτωσὶ εἶπεν 
Ὁ : (of 5% Un) ei ae , δ , = , 

ἕξις ἀφ᾽ ἧς τὰ δίχαια πράττουσι, δυνάμει λέγων καὶ διὰ τοῦτο προσέϑηχχε τὸ βούλονται, 
‘ , ἀν ΜΝ ὦν Ξ x , eee 
ἵνα χωρίσῃ αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων. exetvars yap οὐχ ἐν τῷ βούλεσϑαι 

bd Ἁ x Ὁ ΤΩ - . 

πράττειν ἐστὶ τὸ εἶναι ἀλλ᾽ ἐν τῷ δύνασϑαι. 

Dy, + 

Ald. f. 60°45 (ad p. 1129427) τῶν yap ὁμωνύμων ὅσα μὲν πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων διέστηχε, 
, ἀρ ας : ane 

γνώριμα ταῦτα ὅτι ὁμώνυμα, ὡς ὁ ̓Αλέξανδρος 6 ὑπ zat Ἀλέξανδρος ὁ ἐξηγητής, καὶ 
ἐὸ τὸ σα ψ Τοῖς ᾿ L5G \ τ , = ἢ thels ἡ τὰς ϑύρας χλείομεν χαὶ τὸ χατὰ τὸν αὖ ὑχένα τῶν ζῴων ὀστοῦν. 

Ald. f. 61743 (ad p. 112928) διὰ οὖν τὸ πρὸς ἄλλον εἶναι τὴν δικαιοσύνην χαὶ πρὸς ͵ i 

σωτηρίαν τῆς πολιτιχῆ)ς xowwvias χρατίστη, φησί, χαὶ ἀρίστη δοχεῖ εἶναι 7 δικαιοσύνη χαὶ 
« ͵ x 3 - ~ ~ iN ς»" a. ~ ᾿ 5 μὲ ϑαυμασιωτέρα zat αὐτοῦ τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀστέρος. ἑῶα δὲ φαῦσις ἀστέρος λέγεται, ὅταν 

πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου φαίνηται ὁ ἀστήρ, ἘΝ δέ, ὅταν μετὰ τὴν τοῦ ἡλίου δύσιν 
ὁρᾶται. 

Ald. f. ΟΙΝῚ (ad p. 1129029) ἡ δὲ παροιμία Θεόγνιδός ἐστιν, ὡς Θεόφραστός φησιν ἐν 
~~ “ x > ~ Ser > Η ~ ~ 5 ~ = ~ τῷ πρώτῳ [Περὶ ἠϑῶν λέγων, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν Ἤϑιχῶν, ὡς Φωχυλίδης αὐτοῦ μέμνη- 

ται. χαὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν χαὶ Φωκυλίδην αὐτῷ χαὶ Θέογνιν χρήσασϑαι. 

Ald. f. 62¥16 (ad p. 1190498) ἔϑος δὲ Ἀριστοτέλει συνώνυμα λέγειν χαὶ τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς 
ΡΥ ES ae ΟΣ τον ΤΣ ΣΤ . eee χαὶ πρὸς ἕν λεγόμενα, d, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Meta τὰ φυσικά, μεταξὺ ἐστι τῶν τε συνω- 

U 4 ~ , « 

νύμων χαὶ τῶν χυρίως ὁμωνύμων. 

Ald. f. 66r27 (ad p. 118244) ἰστέον δὲ ὅτι τὴν ἀδικίαν καὶ βλάβην ὁ Ἀριστοτέλης 
, ba ς 4 5» - Ved ν᾿ \ \ , [δ᾽ Sa λέγει, χἂν οἱ Πλατωνιχοὶ ἀδιχεῖσϑαι μὲν λέγωσι τὸν τὴν Ψυχὴν καχυνόμενονι βλάπτεσϑαι δὲ 

τὸν εἰς σῶμα 7) χρήματα. διὰ τοῦτο καὶ Σωχράτης κατηγορηϑεὶς ἔλεγε “Σωκράτην ᾿Αϑηναῖοι 

βλάψαι μὲν δύνανται, ἀδιχῆσαι δὲ οὐ δύνανται." 



SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS XI 

Ald. f. 72¥27 (ad p. 1135423) ἐπεὶ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῆς παρούσης πραγματείας περὶ 

ἀχουσίου καὶ ἑχουσίου εἴρηκεν, 09 χρὴ ἡμᾶς πάλιν ἐνταῦϑα μνείαν ποιουμένου tod Ἄριστο- 

τέλους πονεῖν. ἀλλ᾽ ἐχ τῶν ἐχεῖσε γεγραυμένων τοῖς ἐξηγηταῖς σγολῶν ἔτι σωζομένων τὰ εἰς 3 Y r μ li'l . Ξῖ 

σαφήνειαν τῶν προχειμένων συντείνοντα μετενεγκεῖν. 

Ald. f. 77728 (ad p. 1137428) ἐν δὲ τῇ λέξει τῇ οἷον ἴσως τοῖς ϑεοῖς τὸ ἴσως = 
9] 

πρόσχειται διὰ τὸν Πλάτωνα λέγοντα ὅτι ἔστιν ἀρετὴ ϑεοῦ: ὥστε εἰ ἔχει ἀρετὴν 6 Beds AS | é ? 

ἔσται χαὶ δίχαιόν τι ἐν αὐτῷ" ef δὲ τοῦτο, xal χρήματα. ὁ μὲν οὖν [Ιλάτων, ἀρετὴν εἶναι 
- - > Η 8 ‘ Σ > . ΄ > ‘ ~ ἐν τοῖς ϑεοῖς, Ἀριστοτέλης δὲ οὐχ ἀποδέχεται τὸ δόγμα, φάσκων ἐν ἄλλοις, ἐὰν ἡ ἀρετὴ μετρῇ 

τε χαὶ τάττῃ τὰ πάϑη, ἔστι δ᾽ ἐν τοῖς ϑεοῖς ἀρετή, ἔσονται ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ πάϑη. 
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EYSTPATIOY MHTPOUOAITOY NIKAIAS- ἘΞΗΉΡΗΣΙΣ EIS TO tr 

ΠΡΩ͂ΤΟΝ ΤῸΝ APISTOTEAOYS HOIKQN NIKOMAXEIQN 

> ~ . , > as a , \ \ © 4 Τῆς φιλοσοφίας εἰς δύο διαιρουμένης, λέγω ὃὲ τὸ ϑεωρητιχόν te 5 
, » > ia ΄ 

“AL πραχτιχόν, περὶ ἄμφω ὁ ᾿Αριστητέλης ἐσπούδασεν, ὥστε πραγματείας 
2 > > ~ Die Qs € Ἁ ~ , “4 \ Ἂ 4 

5 ἐπ ἀμφοῖν exteatat τὰς τῶν μετιόντων τεχνούσας χαὶ ἐπιστημούσας 
\ id ΄ c , [ ~ ~ ~ £5 

ψυχὰς χατὰ τὸ ἁρμόδιον ἐχάστῳ ὑποχειμένῳ. τοῦ γοῦν ϑεωρητιχοῦ αὖϑις 
> 5, “e > 4 > ΄ > ΄ \ \ C ΄ \ 

χαὺ υποοιαῖρεσιν εις τρια Suan ener: stg TO φυσιχὴν ὑξολογιχὸν TS HOC 0 

μαθηματικόν, 6 νῦν ἡμῖν Sens ἐν τῇ σχέψει λόγος περὶ οὐδενής ἐστ 
Ν s 

τούτων ἀλλὰ περί τινος τῶν ὑπὸ τὸ πραχτιχόν. διαιρουμένου γὰρ χαὶ = ‘ 
λ \ \ > 

ι 
΄ > , ‘ > \ > 5 , 

10 τούτου εἰς τρια, εἰς TO ἡϑιχὸν εἰς TO οἰχηνομιχὸν χαὶ εἰς τὸ πολιτιχόν, ς 

\ by περὶ τοῦ ee τι συντάξαι σχοπὸν ἐϑέμεϑα. τὴν πρὸς Νιχόμαχόν τινα 
γενομένην tod Ἀριστοτέλους πραγματείαν προϑέμενοι, χαί τινα πρὸς αὐτὴν 

εἰπεῖν τορος, τινὸς τῶν μάλιστα λόγου ἀξίων ἡμᾶς πρὸς τοὔργον 

ἀνερεϑίσαντος χαί τινα ἐχϑέσϑαι σαφήνειαν τοῦ πρώτου τῶν ᾿ Ἀριστοτέλους 15 

15 ᾿Ηϑιχῶν Νιχομαχείων ἐντειλαμένου, ὃν οὐχ ἣν παραιτεῖσθαι (Guz τὸ ἐν 
πολλοῖς αὐτὸν ἀναγχαίοις εὑρεῖν ἡμᾶς εὖ ἐργασάμενον: ἀϑετεῖν ὃὲ τὸν 

οὕτω πρὸς ἡμᾶς διαχείμενον χαὶ παραιτεῖσϑαί) τι τῶν δυνατῶν ἐπιτάττοντα 

ἄγνωμον faa χαὶ ἀφιλόσοφον. εἰ γὰρ τοὺς εὐεργέτας ἀξιοῦντας παραιτη- 

Gousta, πότε προῖχά τισιν ὠφελείας αἴτιοι φανησόμεϑα, 7 χαὶ ἀγνῶτάς 
20 τινας ὀνήσομεν, τῆς ϑείας ἐντολῆς ual τοῖς oa τ ἀπαιτούσης ἑτοίμους 30 

A pe Peg Ἢ { Ὁ (pee = aw, 5 NW Cages με he ἣ is Ξ τὰ ἣ 

προς Ovo γίνεσθαι, ty OUTWS ard χαὶ AUTO τὸ φι ανϑρωπον AXATOOI οὐύ- vay 

vg , ~ 5 ~ + 

μενον, ἅτε χαὶ πρὸς τὸν αἴτιον φέρον μίμησιν, ὃ xat τῆς ἀληϑοῦς φιλοσο- 
» , , , ὌΝ , 

φίας οἰχειύτατον μάλιστα. πρῶτον τοίνυν ῥητέον, τί διενήνοχεν ἀλλήλων 
\ YD ~ ~ v > , ‘ ΄, 

τὰ τρία etOy τοῦ πραχτιχοῦ, ἔπειτα τί ἐστιν ἕχαστον τούτων, χαὶ τρίτον 
’ὔ 5 , c , ~ 5 , , oe 

τίς ἢ ex τούτων ἑχάστου τοῖς ἀνθρώποις ἐπιγινομένη ὠφέλεια, ἵνα τήν τ [0] τῷ σι 

~ ~ vw , ~ , 

νῶσιν αὐτῶν ἔχωμεν χαὶ προϑυμότεροι γινώμεϑα πρὸς τὸ ταῦτα μετέρ- 
πε { > ΄ - > ΄ \ +¢ \ \ > \ Bah eo. ae 
χεσϑαι. διαφέρουσι τοιγαροῦν ἀλλήλων τὸ ἡϑιχὸν τὸ οἰχονομιχὸν xal TO 2% 

ὃ δὲ Β: δὴ ἃ 4 ἄμφω B: ἄμφω ταῦτα a 5 μετιόντων B: μετιόντων ἀν)ρώπων ἃ 

7 φυσικὸν B: φυσιολογικὸν a 8 ὁ νῦν B: ὅδε viv a 15 ὃν B: ὃ a διὰ — πα- 

ραιτεῖσϑαι (17) a: om. B 16 εὖ ἡμᾶς a 22 dte B: om. a 

Comment. Arist. XX  Eustratius in Ethica, 1 



2 EUSTRATII IN ETH. NICOM. Prooemium 

4 \ \ ei , ao ~ 4 ᾿] γ΄ ἊΨ τῷ 

TOALTLAOV πρῶτον υὲν χατὰ τὰ UTOXELUEVA, OTL TOU es nay ενα ἀνϑρωπον Ir 
ε 7 > ΄ 
ἢ βελτίωσις, ὥστε χαλόν τε χαὶ ἀγαϑὸν γενέσϑαι τοῖς ἐν τῇ cs πραγμα- 

΄ 4 ’ 

Tein παραδιδημένοις ἑπόμενον, φρονίμως τε ζῶντα χαὶ τὸν οἰχεῖον λόγον 
~ ‘ 5 7. ΄ 5 ~ ΄ ~ 

ἔχοντα θυμοῦ χαὶ ἐπ ιϑυμίας ἐπ ἰχρατῇ. μέτρον τε ἔπιτι ϑέντα τῶν ὡρυῶν 

ΠΝ : pee ee pees ΣΌΣ ὅ αὐτοῖς χαὶ μηδαμοῦ συγχωροῦντα τούτοις ὡς φέρεσϑαι, ἵν ἐν - [9 

"ἜΣ 
Co 

o ΄ n 2 τοιαύτῃ τις ἕξει χαϑίσταιτο, ws ὅπερ ἂν piece ΤΟΙΣ - εἶναι λόγον 
, Q? «Ὁ ΔΑ πων, =o a we Phy a Ἃ Μ᾽ δρ5 8... 

ἀποδιδόναι ὀρϑόν, x20? ὃν αὐτῷ τὸ πεπραγμένον τετέλεσται, xv μηδεὶς 30 
“΄ - ΒΝ Seen =a 5 Or. ἢ ΄ ase “ἄς is 

εἴη ὦ τὸν λόγον ζητῶν, αὐτὸν πρὸς Eavtov ἀπευϑύνεσϑαι, ἑαυτὸν ὡς ἔχει 
΄ A ΄ Ἁ ἋΣ 4% σ᾽ , / ~ ’ 5 

χρίνοντα χαὶ ἑαυτὸν ἐξετάζοντα, ἵν Ev μηῦενι ποτε τοῦ εὖ ἀπολείποιτο, ὡς 
ΡΣ een VE aa Ce one bya! SS aoe LA me 10 ἐφ ἐχάστου λέγειν τῶν πεπραγμένων ὡς Φωχυλιὸης πῇ bi aa τί ὁ 

΄ 

i 

/ Ὁ 7 > 2 J 2) \ ee > Q~ 

DS μὴὸι GEOY οὐχ ST ελεσ σϑη; χαι a arg opvuy, 
v » eS λ aM ΄ 
ΕὔεξαΣ Τί αὐτὸν εδρίσκοντα 
5 ~ , ~ 

ἐν ταῖς πράξεσι τοῦ εὖ ἀντ eyouevoy χαΐρειν ἐν τῇ χατορϑώσει τοῦ δέοντος" 
- ᾿ Ps ΡΣ. γι δ Ὁ ποῖ ATE TC TEM  τήρξ. eae rh) a5 ὡς τοὐναντίον ἀνιᾶσϑαι εἴ xo” ξαυτοῦ ἐχπεπτωχότος ἐπαίσϑοιτο 7 διὰ τὸ 85 

τῶν ὑποχειμένων ἀβέβαιον 7 διὰ τὸ τῶν ὀρέξεων ΤΕΣ τε χαὶ 

15 βίχιον 7 διὰ τὸ τοῦ λόγου ἴσως ἐνδόσιμον χαὶ πρὸς τὰς ἐνστάσεις μαλαχὸν 

χαὶ ὑπόχαυνον ἤ τι τοιοῦτον oe ὡς τῆς πραχτιχῆς ἁπάσης περὶ ἐν- 

δεχόμενα χαταγινομένης χαὶ οὐχ ἀναγχαίως ἐχούσης χατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς 

πρόϑεσιν τὰ τέλη ἑπόμενα. χαὶ περὶ μὲν τοῦ ἡϑιχοῦ ταῦτα: τῷ GE οἰχο- 

νημιχῷ οἰχίαι χαὶ οἱ ἐνοιχοῦντες τὰ ὑποχείμενα χαὶ ὅσα τούτοις συντελεῖ 
\ \ ᾿ \ c , ε are -» 

20 πρὸς σύστασιν Gund χαὶ τὴν σὺν χατορϑώσει συνοίχησιν, ὡς τυγχάνειν τε 40 
og a» ~ \ \ alee \ ΄ » ~_¢ , 

ἕχαστον ὧν δεῖ χατὰ τὸ ἀνάλογον χαὶ μηδένα ἀποστερεῖσθαι τινος ἀνή- 
\ A Ἂν ~~ WC μ - ad ~ Or ~ ~ PH a 

XOVTOS XATA TO μετρῶν TOU 7Uovs Ἢ eis TACEWS Ἢ τὴς SCeWwWS (ὴ ἘΠ ξνξρ- 
΄ “Ἄ - ΄ ΄ -- ” ras -" 

γείας) ἣ τῆς ὑπούσης φυσιχῆς ἐπιτηὸξ ae ἢ τῆς πρὸς τὸν δεσπόζοντα 

O27 

Ein! Car ΣΙ 
εὐνοίας χαὶ σχέσεως. πολλὴ γὰρ διαφορὰ χαὶ χατὰ ταύτην τοῖς συνοιχοῦσιν 

ered Ἐς ΤᾺ, 5 ae eX Ate » ΑΕ ἐπ = ΕΟ ee ΎΟΥΡῚ ΟΝ ἊΨ > aes 

25 ἕν TOLS EVVAWS TO ELVAL EYOUGLY ETLXPAT τούσης τὴς ετεροτητῆς. οὐ γάρ 
΄ ~ , / ΄ a P] 

ἑαυτοῦ δεῖ μόνου φροντίζειν ὡς ἔχῃ χαλῶς tov ἐν οἰχία ἐξάρχοντα ἀλλὰ 
\ ~ a > ~ ε , ~ ΄ \ > = 

χαὶ THY οἱ αὐτῷ ὑποτίϑενται, ὡς πᾶσι πάντα χατὰ τὸ εὖ Sratideodar, 45 
\ ΄ ret σ΄ τ ~ ~ Ἁ ~ >) / c > 5 ’, 5 4 

χαὶ περὶ ποίων οὐχ ἥχιστα, ὡς μηδενὸς τῶν δεόντων οἱ ἐν οἰχία λειπό- 
Ὁ - ~ ~ 

UEYOL δύναιντο συντηρεῖν THY συνοίχησιν. τοσαῦτα χαὶ περὶ τοῦ οἰχονο- 
᾿ ~ ~ as + ~ \ 2 > aa 

30 μιχοῦ" τῷ δέ γε πολιτιχῷ πόλις τὸ ὑποχείμενον χαὶ ot ἐν arr χηϊνω- 
΄ >] ,\~ 5 ~ e ia 

VODYTES τῆς χατοιχήσεως. ἐχ πολλῶν γὰρ οἰχιῶν ἢ πόλις συνέστηχε" χαὶ 
55 > ew 

ὥσπερ τὸν οἰχίας ἐξάρχοντα αὐτὸν εἶναι Ost πρῶτον χαλόν τε τὸν τρόπον 
x, \ ole OQ / et οὶ es \ \ Ψ; ΄“΄ { ! ~ 5 - ~ 

χαὶ Ayavov, εἰτα χαὶ τοὺς συνοίχους εὖ διατίϑεσϑαι, He ee ο 50 
\ 5 \ fy Ἁ ~ od 3 5 ra 

χαὶ TOY σωμάτων ἐπιμελόμενον, οὕτω χαὶ τὸν πολιτιχὸν ἀνὸρα χαὶ πόλεως 
“ ΄ σ ~ ~ 

35 προϊστάμενον ἕχαστον τῶν προεστώτων ἐν ταῖς οἰχίαις πολίτην χρὴ ποιεῖν 
=, € ΕΣ ΄ ~ ~ Ἄν ἀγαϑὸν ἐννόμως ζῶντα χαὶ τοῦ μετὰ λόγου ζωῆς ἀντεχόμενον, αὐτὸν Iv 
vie PRS PEIN dies = mw > Sr, 5 2 " ~ ΄ > 
OVTA πρὸ TAYTWY TOLOUTOY, OGLOV αὕτον TE χαὺ ξαυτὸν TALS TAVTOLALS αρξ- 

1 τοῦ Β: τῷ ἃ 2 γενέσϑαι Β: γίνεσϑαι ἃ 5 μηδαμοῦ Β: μηδαυῶς a 

0 ὅπερ Β: ἅπερ a πράξαι scripsi: πράξῃ Ba 7 χἂν Β: ἣ ἂν ἃ et) B: 

a 10 ΠῚ ίδης} immo Pythagoras carm. aur. 42 οἵ. Nauck in Iamblichi V. P. p. 222 

11 τί δέμοι B: τίμοι ἃ 13 ἐχπεπτωχότος ἃ: ἐχπεπτωχότα B 15 βίαιον B: βέβαιον ἃ 

21 δεῖ Β: δὴ ἃ 22.23 7 τῆς ἐνεργείας a: om. Β 26 μόνου B: μόνον a 31 συνέ- 

στηχε B: συνίσταται a dO τῶν παρεστώτων ἐν ταῖς οἰχείαις πολιτείαις ἃ 
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10 
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= QR τς 
- , x > i¢ £ Ae \ oe 

ταῖς χαλλυνόμενον xat ayatuvousvoy xat ἱχανὸν εἰσέτι τοῖς πολιτευο- 
> ~ 

τὴς μεταδιδόναι τῆς ἀγαθότητος, παντοίως χηδόμενον πολιτῶν τε ἅυα 

χαὶ πόλεως ἢ χαὶ πόλεων, εἰ πλειόνων τύχοι aay εἰδότα χαλῶς ὡς 
- ~ ΄ ν᾿ - 

! ἔχαστος τως πλειόνων ὁμοφυῶν ἐπίσης ξαυτῷ φροντίζειν τῶν ὑπὸ 
res 

1) 

75 ΄ ~ ὀφειλέτης ἐστίν, οὐχ ἵνα τῶν ἴσων ἐχείνῳ ἡ ἀλλήλοις ἁπλῶς τυγχάνοιεν 

ἅπαντες ἀλλ᾽ ἢ χατὰ τὸ ἀνάλογον. οὕτω γὰρ at πόλεις συνίστανται, τοῦ 
ΕῚ - 5. Μὴ» c ΄ ΄ > , ~ 

αὐτῷ ἀνήχοντος ἐχάστηυ Twyyavovtos. al γὰρ ἀποστερήσεις τῶν ἀνηχόντων 
397 X ~ , ~ ΄ ’ὔ \ 

ἀδίχους μὲν τῶν πόλεων (τοὺς) ee ἐλέγχουσι, ραϑύμους δὲ περὶ τὰ 

χαλὰ (τοὺς) ὑποχειμένους διατιϑέασι, τὰς ὃὲ πόλεις τοῦ χαχῶς ἀπεργά- 
id ς ζονται. τοιοῦτον γὰρ χαὶ τὸ Εὐριπίδειον “ἐν τούτῳ yao πάσχουσιν at 

ι 

πολλαὶ πόλεις, ὅταν τις ἐσῚθλὸς χαὶ 7 ΩΝ ὧν ἀνὴρ μηδὲν φέρηται τῶν 
\ , / 2) / μι ΄ , 

χαχιόνων πλέον. τέτταρα GE πάντα τῆς πολιτείας τὰ μέρη vouotstixy 

χαὶ διχαστιχή, γυμναστιχὴ χαὶ nated ἐπεὶ γὰρ ἐκ ψυχῆς χαὶ σώματος 

συνέστηχεν ἀνϑρωπος ὧν τῶν πολιτῶν ἔχαστος. δεῖ μεϑόδους εἶναι πρὸς 

ἄμφω, δι᾿ ὧν τῶν μερῶν ἑχατέρων τὸ χατὰ φύσιν χαὶ βέλτιον 7 παρὸν 

συντηρηϑήσεται 7 ἀπογενόμενον ἐπαναχληϑήσεται. νομοϑετιχὴ μὲν δὴ τὰς 
ψυχὰς χατὰ φύσιν ἐχούσας συντηρεῖ ἐν τῷ ἀγαϑῷ, τοῖς ὀρϑῶς χειμένοις 

νόμοις μέτρῳ χαὶ χανόνι χρωμένας χαὶ χατ᾽ αὐτοὺς πολιτευομένας. ὁὅπη- 

γίχα Gf τι διὰ ῥαϑυμίαν παρασφαλεῖεν ἡ διά τινα προπέτειαν, 7 διχαστ'χὴ 

ἐφίσταται εὐθύνας τε ἀπαιτοῦσα χαὶ διορϑουμένη τὰς ἐχτροπάς. οὕτω δὴ 

χἀπὶ τῶν σωμάτων: χατὰ φύσιν μὲν ὄντων χαὶ SI ἐπ διαχει μένων 

γυμναστιχὴ προΐσταται, διὰ τῶν χαταλλήλων Exdotw χαὶ συμμέτρων γυμ- 

νασίων χαὶ διαιτηυάτων συντηροῦσα τὸ χατὰ φύσιν αὐτοῖς, ἐπὶ τὸ παρὰ 
? ~ ΄’΄ . > , >» \ \ ~ σιν 2.) ΖῚ > Ἁ ΄ ἘΞ ΕΞ 

φυσιν G EATETTWAOTWY GLX τὸ THs DAYS asepatoy LATOLAT TA OAV VSTAL τῇ 

φύσει ἐπι aoe χαὶ ἐφ᾽ ὑγείαν ὡς ἐνὸν ἀνακαλουμένη τὰ τοῖς ἐχτρα- 

πέντα σώματα. ἔστι δὲ ἡϑιχὸν μὲν εἶδος φ'λοσοφίας πραχτιχῆς (περὶ χα- 

τόρϑωσιν ἠϑῶν ἀνϑρώπου χαταγινόμενον. 6 π᾿ ὃὲ εἶδος φιλοσοφίας 

πραχτιχῆς περὶ σύστασιν οἴχου χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ συνοιχούντων παντοίαν 

ee THY aa ποιούμενον, πολιτιχὸν δὲ εἶδος φιλοσοφίας πραχτιχῆς) 

περὶ πόλεως χαὶ πολιτευομένων σύστασίν τε χαὶ εὐνομίαν τὴν ἀσχολίαν 
ἐνδειχνύμενον. ἐχ δὴ τούτων φανερὸν χαὶ τί τούτων ἕχαστον ἐν τῷ βίῳ 

τοὺς ἀνθρώπους ὀνίνησι τὸ ἀγαϑὸν χατηρϑοῦν τὸ μὲν ἑχάστῳ τῶν ἀνϑρώ- 

πων, τὸ δὲ χοινῶς τοῖς συνοιχοῦσιν ἐν τῷ αὐτῷ, τὸ δὲ ἔτι χοινότερον 

‘ 

ἐν πόλει ἣ πόλεσιν ἣ χαὶ ever ὅλῳ, tows δέ ye χαὶ ἔϑνεσιν, εἰ πλείω 
ποτὲ εἴη ὑπὸ ἑνὸς ἄρχοντος ἐπιχράτειαν. χαὶ παραδείγματα τούτων πολ- 

λά τις εὑρήσει τὰς βίβλους μετιὼν τάς te xa? ἡμᾶς χαὶ τὰς ϑύραϑεν. 

πολλοὶ γὰρ ἀγαϑοὶ παρά τε βαρβάροις χαὶ “Βλλησι (καὶ ὡς) χαϑ᾽ ξαυτοὺς 
- ¢ >] e la v ΄ , vi ΄ \ 

ὀρθῶς ζήσαντες χαὶ ὡς wel ἑτέρων ἐν οἶχοις χαὶ ὡς ἐν ἐϑνεσί τε χαὶ 

Iv 

5 

10 

20 

or 
~o 

6 ἀλλ᾽ 7B: ἀλλ᾽ ἵνα ἃ 8 et 9 τοὺς ἃ: om. B 10 Εὐριπίδειον] Heeub. 306 sqq., ubi pro 

πάσχουσιν legitur κάμνουσιν 12 an τῆς πολιτιχῆς ἢ 14 δεῖ χαὶ μεϑόδους ἃ 15 éxa 

τέρων B: ἑχατέρῳ a, fortasse recte 18 αὐτοὺς a: adtas B 21 ὄντων B: ἐχόντων a 

23 αὐτοῖς ἃ: αὐτῶ B 26 ἠϑιχὸν B: ἠδιχὴ ἃ 26. ῶ1 περὶ χατόρϑωσιν ἡϑῶν φιλο- 

σοφίας πραχτιχῆς (29) ex libris interpolatis inserui: om. Ba 37 zal ὡς a: lacuna B 

1* 
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A rs \ \ GQ? 7 A \ \ ΕΣ ἘΞ Viahanns . 

πόλεσι. χαὶ TODS μὲν χα ἔχαστην περιττὴν χα' ἀπαριϑμεῖσϑαι" απξιρη! Iv 

i 
~ © , SFL ~ ΄ a ΄ Ψ J / 

yap ὡς εἰπεῖν βίοι ἀνδρῶν εἰς μίμησιν ἐχτεϑειμένοι εὑρίσχονται εὐαρέστως 
\ ΄ ses ΄ ? \ ἊΣ 19 

Veo ζησάντων xat χατορϑωσαάντων τὰ χράτιστα" ᾿Αβραὰμ, δὲ χαὶ ᾿Ισαὰχ 
) v a TRIER > , > 7s Σ v > ‘> 

xat ᾿Ιαχώβ, ἔτι Ge xat ᾿Ιὼβ οἰχονομίας ἀρίστης ἔστωσαν els παράδειγμα, 30 
-" ς ΄ \ > Ω 7 ~ > ~ 

5 χαλῶς ἑαυτούς τε χαὶ τὰ περὶ αὑτοὺς διαϑέμενοι. Μωσῆς δὲ πολιτιχῇς 
ε τα Ἢ > ΝΣ τς ~ WT ~ ae 
ὡς εἰπεῖν ὑπόδειγμα πρώτιστον, μετὰ 6& ᾿Ιησοῦς 6 τοῦ Nav7z ual πολλοὶ 

5 ; - = a > UY >) 3 παρ᾽ Ἑβραίοις ἕτεροι, ef βούλει δὲ καὶ Σόλων παρ᾽ “Ἕλλησιν. ἀλλὰ περὶ 
Ἁ ’ Ὁ» 5 A Ν ~ ΄ ia ~ \ ~ T a , οἱ { 

μὲν τούτων ἅλις. ἐπεὶ ὃὲ νῦν ὃ λόγος ἡμῖν περὶ τῶν Νιχομαχείων ᾽Ηδϑι- 
~ ~ > oY aoe Sg SEPM 2 Coe 

χῶν χαὶ τούτων τοῦ pena, οὗ χαὶ τὴν ἐξήγησιν ἀπῃτήμεϑα, ἐροῦμεν 

10 ἤδη τίς ὁ σχοπὸς τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐν τούτῳ. χοινῶς μὲν οὖν ἐν τοῖς 
a7 ῃ A) ΄ ᾿ς = \ ~ & Es AQ ».» a ~ LC pe PS \ ΓᾺΡ 5 = 

δέχα βιβλίοις περὶ τῶν ἡϑιχῶν ἀρετῶν διδάξαι πασῶν προέϑετο χαὶ tey- 35 
~ Ὁ ~ Ἀ ~ ce aI ἈΝ, a, , 

νιχῶς παραδοῦναι περὶ αὐτῶν, ὡς ἂν τοῖς παραδεδομένοις χανόσι χρώμενοι 
\ ΄ td 

χαὶ τούτοις πράξεις ἅμα zat λόγους παραμετροῦντες χαλῶς χαὶ ἀπταίστως 
΄ ξὰ ἢ ~ 

ὅσον ἐνδέχεται τὸν οἰχεῖον βίον διεξαάγοιμέν te χαὶ δ'Ξευϑύνοιμεν. διὰ τοῦτο 
\ ~ ~ é ~~ 

15 χαὶ ᾿Πθιχὰ ἐπιγέγραπται ὡς πρὸς βελτίωσιν τῶν ἠθϑῶν συμβαλλόμενα, ἢ 
Ε = = » > ΄ ων > ~ 
ὡς αὐτὸ τοῦτο παραδιδόντα, πῶς ἄν τις ἀγαϑὸς ἀποβαίη τοῖς ἥϑεσιν ἀσχῶν 
a ΄ ‘ , Τ ΄ αι, la T 4 

δεόντως ἅμα πράξεις χαὶ λόγους, Νιχομάχεια δέ, διότι πρός τινα Νιχό- 40 
2 ΄ ν \ [Ὁ > ~ rae) ΄ a ao Die, Ne UAYOV ἐχπεφώνηται, εἴτε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τοῦ ᾿Αριστοτέλους, ὃς οὕτως ἐχέ- 

o “7 > ΄, a 33 is 

χλητο, εἴτε πρός τινα ἕτερον οὕτως ὀνομαζόμενον" ὥσπερ χαὶ Εὐδήμεια 
>) a yA leg ΄ ADA) ὌΣ € / \ 3 A , 

20 ἐχδέδωχεν ἕτερα πρός twa Kodyuov ἐχτεϑειμένα τὴν αὐτὴν τούτοις 
ὉΠ 50 ‘\ ὯΝ 5 4 5) \ ~ Vv A \ ~ = > δύναμιν. ἡϑιχὰ 68 ὀνομάζονται ἀπὸ τοῦ ἔϑους χατὰ ΤΠ τοῦ & eis 7 
Oo New Δ ἡ a ε ~ ~ 7p 

ὅτι δεῖ evtoavta ἕχαστον αὑτὸν ἐν ταῖς ἐπαινεταῖς ἐνεργείαις χαὶ πράξεσιν 
led 3 5 / ~ ~ ΝΥ ~ 

οὕτως ἐν Seer γενέσϑαι τῶν χαλῶν χαὶ διχαίων χαὶ ἄνδρα χαταστῆναι ἀγα- 
η 7 ΡΝ \ » 7 \ \ \ > > ~ i ~ e Be - voy TS χαὶ AClETALVOYV. χαὶι χοινος ξν OUTOS ἕν TALS ἡϑιχοῖς Ο GxOTOS* 45 

Φ3 25 ἐν δὲ τῷ ees βιβλίῳ τῆς ἘΠ Τα ας περὶ τοῦ τέλους ζητεῖ πρὸς 
αἱ ἀρεταὶ φέρουσι χατορϑούμεναι, ὅπε ρ εὐδαιμονία παρὰ τοῖς πάλαι σοφοῖς 

ὀνομάζεται. τοῦτο δέ ἐστι χαὶ τὸ τέλης Es αν ρωπίνης ζωῆς, οὗ ἕνεχα 

ὃ ἄνθρωπος ἐν τῷ ἘΠ χόσμῳ παράγεται. ἔστι δὲ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς 
\ \ wv ~ , ΄ ~ 

Bey WET OLOTAUSLA, TO ἀγριαῖνον χαὶ AWETOOV τῶν συνεζΞυγμένων ἡμῖν 
>> ¢ ~ ~ , ἂν, 30 aho oe τ χαταστέλλουσα χαὶ ὡς ἀρχηγῷ τῷ λόγῳ ἀγεσθϑαί τε χαὶ 

5 σϑαι πείϑουσα. τελευταῖον δὲ χαταντὰ εἰς ἀπάϑειαν, ὅπερ ogee hat 50 
ν ὃ \ Qa A ‘ ~ ΄ “4 ~ 5 

τς ἡμῖν λέγεται. Ost γὰρ τὸν ζητοῦντα τὸ τέλειον υξχρι τὴς τ τελεὺ "ταίας 
- - ὅν» 7 > ΄ ε ΄ , > ~ 

σπευσαι γεχρώσεως τῶν AKOY OY OBVAUEMY, ὡς \LOVOV τὸν λόγον ξνεργξιν 

΄ ἐν αὐτῷ ὑπὸ τῆς ἀλογίας μηδαυῇ ἐνοχλούμενον, οὗ γενομένου H τοῦ 
ἀνθρώπου ψυχὴ διὰ τῆς συνεχοῦς χαὶ ἀδιαχόπου ἐνεργείας τοῦ λόγου εἰς ie) qn 

res 4 \ a ΄, v ~ \ 7¢ - > ΔΝ Ν νοῦν ἄνεισι χαὶ νοοειδὴς γίνεται ἥτοι νηῦς χατὰ μέϑεξιν, εἶτα δὲ χαὶ 
© ἈΝ ε ~ ¢ ~ ~ ΄ σ te? ὑϑεξοξιδὴς ὡς dew ἐνωϑεῖσα χατὰ τὸ ἐν αὐτῇ ἐγχείμενον ἕν, ὅπερ | ἄνϑος 2 
ἐπέ βίον; ~ t a 5 , Ἶ ΄ “ gS , oe } ΄ - τοῦ νοῦ ὃ hee ὠνόμασε Διονύσιος. ζητεῖ τοίνυν ὁ ᾿Αριστοτέλης πρῶτον 
Sheet Xo ἘΠ ΧΑ - - \ a ~P- > μὲν εἰ ἐστι τέλος τῶν πραχτῶν, πρὸς ὃ πρᾶξις ἀνθρώπου σπουδαίου ἀπευϑύ- 

40 νεται ἅπασα, ἔπειτα τί ἐστι τοῦτο χαὶ ἑξῆς τὰ λοιπὰ προβλήματα. τίνος 

Θ δὲ B: om. a 91 χαταντᾶν a 32 λέγεται B: ὀνομάζεται a τ Bye B: 
μηδαμῶς a 36 ἄνεισι libri interpolati: om. Ba 38 Διονύσιος] ef. S. Maximum 
in Dionys. ep. IX (Patrol. Gr. IV 566 Migne) 
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>. og. \ ~ > ~ \ ~ / ~ \ fy ΄ 

ὃξ ἔνεχα πρὸ τῶν ἀρετῶν περὶ τοῦ τέλους ζητεῖ; χαΐτοι πρὸς τέλος at ὃ: 
\ ~ c ? SN 5» \ va 

αι KAT ALTA αἀπευϑύνονται" χαι ἔδει 

> 5» ~ 

ἐχξίνου hoy (ον ἐπαγαγεῖν. 5 
» 

! 

. \ ~ im ΜΞ 

περ Al ἀρεταὶ πόνῳ χτᾶσϑαι πεφύχασιν, ἔδει πρότερον ὁποσονοῦν 
» 2) 

oO -- 

ε <= ὃ τέλους χαὶ τί τὸ 23 τῶ eo Wed x 
περι τοὺ τελοὺς χᾶϊ TL TO SX τῶν TOVOD ἐσόμενον αἀγαῦόν. ως ὧν σι [0] ov [ὩΣ Osx 7 R - 

προϑυμότεροι πρὸς τὸ τληπαϑεῖν γενησόμεϑα τῆς οἰχείας ἐφιέμενοι τελειώ- 
ws Qi Ve 2 pete. ae \ a 5 fy) 7 \ σ 

σεως, ἔτι δὲ χαὶ ἵνα σχοπὸν ἔχωμεν ae. ἀποβλέποντες χαὶ ὥσπερ 
\ ΄ \ +p ee 

τινὰ βέλη τὰς πράξεις βάλλοντες μᾶλλον ἂν τυγχάνοιμεν tod δέοντος. χα- 
ἌΝ » " ~ 

Yds χαὶ αὐτὸς ἔφησεν. evtadda μὲν οὖν ὁλοσχερέστερον περὶ αὐτῶν ‘ 

10 παραδίδωσιν, ὕστερον δὲ χαϑαρώτερόν te χαὶ ες τ ἐπὶ τὸ ἀχριβέ- 10 

τερον παριστῶν τὴν περὶ τῆς ε δδδε βαὺ vias διάρὕρωσιν ἐν τ δεχάτῳ τῆς 
παρούσης του patel εὐδαιμονία - 

‘ 

aX id aC , . 5 , 

ὃξ ἢ ἀνθρώπου τελειό OT YS ὠνόμασται 
5 

ν τελειότητι γενομένου ἀνδρός. δαί- = παρὰ τὸ εὖ ἔχειν τὸν δαίμονα τοῦ 
μονα, ὃὲ ἐχάλουν ἐν τος οἱ παλαιοὶ τὸ νοερὸν τῆς Ψυχῆς, χαϑά φησι χαὶ 

- cs \ 

15 Πλούταρχος ὃ Χαιρωνεὺς ἐν τῷ λόγῳ ᾧ ἐπιγέγραπται Περὶ τοῦ Σωχράτους 
> Sw 

xX 

' 

δαιμονίου" λέγει γὰρ ἜΘ μηδὲν ἄλλο δηλοῦν τὸ Σωχράτους δαιμόνιον 7, 

τὸν νοῦν τοῦ σοφοῦ, ὃς τ ὧν χαὶ ἀχριβὴς περὶ τὸ διαχρίνειν τὰ 1ὅ 
) Q 

πράγματα ἠδύνατο χαὶ Ex προφάσεων μιχρῶν γιγνώσχειν τὰ συμβήσεσϑα 
1 a. ’ > ZG ~ ant >\ ~ ) ΄ 

μέλλοντα. περὶ μὲν δὴ τούτων εἰρήσϑω τοσαῦτα: ἤδη ὃὲ τῶν ᾿Αριστοτέ- 
5 ia , , ΄ \ " 

20 λοὺς aoymusia ῥήσεων πρὸς σαφήνΞιαν τούτων ὁρυώμενοι χαὶ τὸν αἴτιον 
> ~ 5 ΄ Sy ~ ve fed 3 

παντὸς ἀγαϑοῦ xdv τούτοις ὡς χἀν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐπ' 

γενέσϑαι συλλήπτορα. 

΄ , F af \ Ξ 

OWUOLMS GS χαι πρᾶς!ις p- 1094Δ [Ιᾶσα τέχνη χαὶ πᾶσα μέϑοδος, 
τε χαὶ προαίρεσις ἀγαϑοῦ τινος ἐφίεσϑαι δοχεῖ. 

25 Συνήϑως ὃ ᾿Αριστοτέλης τὸ χαϑόλου προτάττει χαὶ τῆς παρούσης 31 
διδασχαλίας. πολλαχοῦ γὰρ τῶν οἰχείων ἀρχόμενος πραγματειῶν τοῦτο 

ποιῶν εὔρηται" ἔν te γὰρ τῇ ᾿Αποδειχτιχῇ “᾿πᾶσα᾽᾽ φησὶ “᾿διδασχαλία χαὶ 
πᾶσα υάϑησις ζοντο ἐχ τς ys γίνεται γνώσεως, χἀν τῇ 

Φυσιχῇ ᾿Αχροάσει 
80 πάσας τὸς pees ὧν εἰσὶν τὴς ἢ αἴτια 4 στοιχεῖα, ex τῶν ταῦ- 

> Rl Ne 
ἐπειδὴ tO 8 

00 

an , Nig τ Ame re (yes 
LOSVat χαὶ TO SLOT ασῦαι συμραινξι περὶ 

ta γνωρίζειν᾽᾽, χἀν τοῖς Μετὰ τὰ φυσικὰ τὸ αὐτὸ “᾿ πάντες ἀνϑρωποι τοῦ 2% 
΄ , » 

εἰδέναι ὠρέγονται Oude . ΓΟ 

τ ~ ~ > 

mel οὖν TpOxstTA αὐτῷ περὶ τοῦ ἀνϑρωπίνου 
, > v > ὧν > ~ ~ 9 Psat ες μα (γα τᾷ τέλους ζητῆσαι, εἰ ἔστι τι ἀγαϑὸν οἰχεῖον τῆς ἀνθρώπου φύσεως, οὗ ἕνεχεν 

ec IG " iad - v y 3 > ~ ~ 

6 avOpwros τὴν ὕπαρξιν ἔσχηχε χαὶ dt’ οὗ πρὸς τὸ χοινὸν πᾶσι τοῖς 
κε > € " ΄ \ , ~ , 5 \ (em >) ΄ ? mo 

35 οὖσιν ἀγαϑὸν ἀναφέρεται χαὶ τί τοῦτο ἐστι, χαὶ ξξζῆς ἐχτίϑεται χατ εἶδος 
~ orn ~ " 7, > , ΄ > \ 

πᾶσαν ἕξιν χαὶ πρᾶξιν ἀνθρωπίνην, οἷον τέχνην χαὶ μέϑοδον χαὶ πρᾶξιν 

4 ἐπειδήπερ B: ἐπειδὴ a πόνῳ αἱ ἀρεταὶ ἃ 9 αὐτὸς ἔφησεν] Eth. Nicom. 11 

p. L094a23 ὁλωσχερέστερον B: corr. a 15 ΠΙλούταρχος] de gen. Socrat. ec. 20 

Ρ. 588e ἐκεῖσε B: ἐχεῖ a 18 γινώσχειν χαὶ τὰ ἃ 23 δὲ χαὶ Ba et Arist. 

codd. HaMbNbOb; δὲ Arist. vulg. 25. 26 τῆς παρούσης διδασχαλίας B: ἐν τῇ πα- 

ρούσῃ διδασχαλίᾳ a 27 φησὶ] Analyt. Poster. I init. 
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\ ‘ ~ ¢ , ΖΑ Y. > > 

χαὶ προαίρεσιν, ἵνα τούτων φανεισῶν ὡς ἐχάστη τέλος ἔχει τι, οὗ ἐφίεται 
a 5 δι σ ΄ ~ » Ἢ 

χαὶ δι’ ὃ συνέστηχεν, εἴη δῆλον ὅτι χαὶ ἁπλῶς ὁ ἀνῦρωπος ἔχει τι τέλος 30 
᾿ - > σ ΄ \ ~ > 4 a \ > a 3 ~ 

OLXELOY OD EVEXA YEYOVE XAL τοις OUGL OVLVTETAXTAL. χαὶ δεῖ προς ἔχξινο 

~ ΟἿ ~ ΄ Ἂ ~ 2 ΄ 

πασᾶν αὖ τὸν τὴν ἑαυτοῦ α χπευϑύνειν ἐνέργειαν, Ws ὧν της οἰχείας ερίχηται 
v ΄ > 

5 τελειότητος. ἔστι μὲν γὰρ χοινὸν ἐν οὗ πάντα ἐφίεται χαὶ Or ὃ 
΄ ε - ΄ , 5 ? 

πάντα. ἐστὶν δυιοῦ, τά τε ταπεινότερα τά τε ὑψηλότερα. ἀλλ᾽ ὅσα μέν ἐστιν 
΄ ~ (SY i , ΄ 

ἐγγυτάτω ἐχείνου, δι᾿ ἐχεῖνό τε ἁπλῶς γέγονε χἀχείνου ἀμέσως ἀπολαύει" 
> \ > “ >) ~ > © , bid ΄ \ >.) a \ σ B) 

τοῦτο OF ἔστιν ὁ ὕξος, EG οὐ TH πᾶντα χαὶ GL Ὁ χαὺ εἰς O° GOA OE μὴ 
— 

) > ~ 9.12 Vv X 2 πο >? 

μετ EXELVO προ ξχξι τι ἕχαστον οἰχεῖον αὐτῷ χαὶ TPOGSYES ἀγαῦον, οι 
͵ 

αι πρὸς ἐχεῖνο. ἡμᾶς τοίνυν ἀνθρώπους ὄντας δεῖ 

ὶ ὁποῖον τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑόν, ὡς ἂν πρὸς τοῦτο 

ζῶντες χαὶ τοῦτο εὑρίσχοντες χαὶ τούτου pees ὃι 

πρὸς τὸ χοινὸν τοῖς ἅπασιν ἀγαϑὸν χαὶ πρῶτον ἀναφερώμεϑα. χατ᾽ εἰχόνα 

γὰρ ϑεοῦ πεπλάσμεϑα χαὶ ὁμοίωσιν, χαὶ ἀνάγχη ἑαυτοὺς ἀποξέειν πρὸς τὸ 

15 ἀρχέτυπον, τὸ περὶ φύσιν ἅπαν ἀναχαϑαίροντας χαὶ τῆν ὑλιχὴν ἀλογίαν 

ἀποτινάσσοντας χαὶ τὴν πρὸς τὸ ϑνητοειδὲς σῶμα σχέσιν ἀποδιώχοντας 

χαὶ τὴν οἰχείαν ἑαυτοῖς εὐζωΐαν ἐπισυνάγοντας, εἴπερ ἡμῖν μέλει τῷ ἀναι- 

τίῳ αἰτίῳ ἐπισυνάπτεσθϑαι. οὕτω γὰρ χαὶ 6 σωτὴρ ἡμῶν χαὶ χύριος ἔφησεν 
Ἐς ΄ cc \ ΄ ? ~)) c x Sit 

eywr “᾿ εἰσέρχεται πρὸς τὸν πατέρα, εἰ μὴ dt ἐμοῦ ᾿,. ὡς μὴ ἐνὸν 
y= \ \ \ 4 c ΄ > ΄ " X > ΄ Ὁ 4 

20 ὅλως τὴν πρὸς τὸν πατέρα εὑρέσϑαι οἰχείωσιν εἰ μὴ τὸν ἐν ἣμῖν λόγον 
΄“ > ~ > ΄ > td ze πράξεσιν ayathats χαὶ ϑεωρίαις ἀπλανέσι χοσμήσαντες τὸ xat εἰχόνα εὖ 

σ 

διαϑήσομεν, χαὶ ὅπερ εἶναι λέγεται ἀληϑεῦον ἀπεργασόμεϑα χαὶ οὕτως τῇ 

ἀπαραλλάχτῳ εἰχόνι τοῦ πατρὸς ὡς ἐνὸν δμοιούμενοι χαὶ τὴν πρὸς αὐτὸν 

τὸν πατέρα ὁμοίωσιν ἕξομεν, ἄξιοι χαὶ τῆς τοῦ πρώτου λόγου ϑεωρίας χαὶ 

25 τῆς τοῦ πατρὸς δι᾿ αὐτοῦ γενόμενοι. 
Πᾶσα τέχνη χαὶ πᾶσα μέϑοδος. τί μέν ἐστι τέχνη; οὐδεὶς ὅλως 

λόγου μετειληφὼς ἀγνοεῖ, ὅτι σύστημα ἐκ χατ Ὁ τὺ ἐγγεγυμνασμένων 
La /> Vv ~ ~ ’ ΄ \ “4 

πρός tt τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ. χαὶ αὐτὸς γὰρ ὃ ὁρισμὸς παρί- 

στησι τὴν τέχνην τέλος ἔχουσαν ἀγαϑόν τι. τοῦτο δὲ πρὸς τὸν ἀνθρώπινον 
" = ~ ~ ΄ 

80 βίον εὔχρηστον χαὶ ὠφέλιμον: ταπεινὸν μὲν δὴ τὸ οἰχεῖον τῆς τέχνης 
ΞΕ ΓΝ fe eee ΟΣ > Y_¢ , (a eae ae φὰ 5 4) hy i ~ 
ν ν v ν᾿ 4 . ιν ἐς ~ wis - fe ayatov, ὅτι τῷ χατ αἴσϑησιν βίῳ ὑ ἀρ omega) ie 

Q 2 ε Vv ς \ ~ 

χαὶ Ov ἑαυτοῦ πρὸς TO πρῶτον ἀγαϑὸν ἀναφέρον ὡς ἔνεστι, χαὶ διὰ τοῦτο μὴ 
~ ~ Ψ' ‘A 

υιχρῷ μέρει τῇ γον συντελοῦν φύσει πρὸς τὴν οἰχείαν τελείωσιν. 
~ wv ΄ - , » Ὁ rd 

δεῖ γὰρ μὴ ἄχρηστον ξαυτῷ ὑπάρχειν τὸν ἀνϑρωπον ἀνεπιτήδευτον ὑένοντα 
> ~ 

post χαὶ eras τῶν ἀλόγων ἐξομοιούμενον, ἀλλ᾽ ξαυτῷ τε 

ως Ὁ Po) a ° G R wy 
Pers \ \ 

hors διὰ τῆς τέχνης τὰ δ τος χατορϑοῦν. ἔτι δὲ χαὶ μ 

ὡς τὴν φύσιν μιμούμεναι χαὶ ὅλαις χρώμεναι χαὶ ταύταις ε 
΄ xn a2 ~ ΄ 5 , 

περιτιϑέμεναι, ὡς χαὶ διὰ τοῦτο μὴ δεῖν αὐτὰς τὸν φιλόσοφον ἀποπέῳ- 

Al @ a φΦφ Ὁ Ξ o) Al τειτα χαὶ σώματι πολυ παϑεῖ xal πολυμεταβόλῳ συνδεδεμένος ὁ 

90 

49 

45 

50 

Dv 

τι B: om. a 2 εἴη B: ἢ ἃ ὃ τὸ χοινὸν ἀγαϑόν ἃ 9 αὐτῷ Ba: an αὑτῷ 

12 χαὶ (post αὐτοῦ) om. ἃ 13 χατ᾽ εἰχόνα ϑεοῦ Genes. 1,27 18 ἐπισυνάπτεσϑαι 

B: συνάπτεσϑαι a 19 Evang. sec. Johann. 14,6, ubi ἔρχεται pro εἰσέρχεται 22 dta- 

ϑήσωμεν a 23 παραλλάχτῳ a 32 ἑαυτοῦ B: αὐτοῦ a 



10 

15 

20 

iM) or 

30 7 

‘ 

=, εἶ Ἂς \ Lael ες -> > A ae eS ἧς Ce). i ay ay ϑῆλι pe a ψὼν ὦ Ὁ 

35 6pwyy τε χαὶ ὡρξςιν. τὸ OOXEL OE εἶπεν ως χηϊινωὼς AEYOUSYOV ETL TE TOV BW 

35 C ~ \ ~ Ζ ε μεν SN wee = ae 5. ar) Nate > 

ἀληϑοῦς χαὶ τοῦ φαινομένου. 7 μὲν ae εφεσις τοῦ ἀγαϑοῦ ἐστιν, οὐ 
, ὯΝ A Ζ \ 3 " Ω -" = δον € pee VET >We in τς Ν Fie ‘ 

πάντως δὲ πρὸς τὸ ἀληϑῶς ayatov tetvetat, ἀλλ᾽ ἔστιν οὗ xal πλάνη περὶ 
ay ts , τ ΄ ~ Ἀ - " v x44) “᾿ ‘ 

αὐτὴν γίνεται, ὡς εἶναι ἁπλῶς μὲν τοῦ ἀγαϑοῦ τὴν ἔφεσιν, ἀλλ᾽ ἣ μετὰ 
5 , ~ ~ o > ~ ~ " Ἢ > 

πλάνης τινός. πᾶσι γοῦν οὕτω δοχεῖ, ὡς πᾶσαν ἔφεσιν πρὸς τὸ ayatoy 

22 χαὶ δήλου Β: ὡς δήλου ἃ 29 πραχτόν Β: πρακχτιχόν ἃ ϑεωρητόν B: ϑεωρη- 

τιχόν ἃ 30 xpaxtod Β: πραχτιχοῦ a αὐτῶ B: ἐστίν a ϑεωρητὸν LB: 

ϑεωρητικὸν a 32 χαὶ πραχτιχαὶ ex libris interpol. addidi: om. Ba Ὁ ὄρεξιν 
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= σ ἄνϑρωπος δεῖται χαὶ πολλῶν τῶν ἔξωϑεν εἰς βοήϑειαν, ἵνα πρὸς τῷ ζῆν 
ἁπλῶς χαὶ τὸ εὖ ony ἀνεμποδίστως αὐτῷ 7 περιγίνοιτο χαὶ μὴ διὰ τὴν τῶν 

χρησίμων ἔνδειαν ἀναχόπτοιτο. εἰ υὲν οὖν τῶν μειζόνων de ὡρημάτων 
αὐτὸς ἐχόμενος οὐχ ἔχει χαὶ πρὸς τὰ ἐλάττω χαὶ τὰ πρὸς περιποίησιν 

σώματος χαταφέρεσϑαι, ὑπηρετήσουσιν αἱ τέχναι αὐτῷ, ὅσα! τὰ τοῖς ἀνῦρω- 

πίνοις σώμασιν ἐργάζονται χρήσιμα, poeta. τῶν χειρωναχτούντων 

map αὐτοῦ πρὸς τὰ τελεώτερα. ταῦτα δὲ λέγω πρὸς τὸ χατὰ φύσιν ἀπο- 

δον» χαὶ τὸ ταῖς τῶν πόλεων εὐνομουμέναις ἁρωοδιώτατον χαί, ὥς τις 

ἂν εἴποι, χοινωνιχοῖς ἀνϑρώποις χαὶ ee οἰχειότατον. εἰ δ᾽ ὀρειβο 
τεῖν ἴσως a nat ἐρημοπολεῖν βίον ἑλόμενος τὸν ϑειότερον χαὶ τῇ 

ϑεία προνοίᾳ χαὶ μονῇ πᾶν τὸ éavtod ἀναϑέμενος. ἢ οὐδὲν 7 πάνυ βραχὺ 
΄ ¢ ΄ , ~ i Sw \ μ᾿ 

τέχνης ὑπουργούσης δεήσεται: ταῦτα μὲν δὴ περὶ τέχνης λέγουσι παρεχ- 
4¢ v a7 Sr Sg 

peo pay εἴρηται. μέϑοδος δέ ἐστιν ἕξις ὁδοποιητιχὴ μετὰ λόγου" 
\ v ὥσπερ γὰρ ὁδοῦ τις χατὰ τὴν τοῦ λόγου ἀχολουϑίαν ἐχόμενος ὡς εἴς τι 

χατάλυμα τὴν τοῦ ζητουμένου ἀγούσης εὕρεσιν οὕτω πρόεισιν ἀγαϑὸν τέλος 

ἑαυτῷ προτιϑέμενος τὴν τῆς ἀληϑείας χατάληψιν, ὑφ᾽ ἧς ἢ ¢ Ψυχὴ χοσμου- 

υένη ταῖς χατὰ μέρος τῶν ὄντων εὑρέσεσι τὴν οἰχείαν ἀπολαμβάνε!: χατὰ 
ϑεωρίαν τελείωσιν. ἀλλὰ τί δήποτε περὶ τέχνης χαὶ μεϑόδου εἰπὼν ὡς 

ἐφιεμένων τοῦ ἀγαϑοῦ τῆς ἐπιστήμης οὐχ ἐμνημόνευσε; πότερον ὡς οὐχὶ 

χαὶ αὐτῆς ἐφιεμένης τοῦ ἀγαθοῦ; χαὶ μὴν ὅσον ἀχριβεστέρα τῆς τέχνης 

ἢ ἐπιστήμη. τοσοῦτον ἂν εἴη χαὶ μᾶλλον τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφιευένη χαὶ ἀπο- 

λαύουσα. ἴσως μὲν οὖν χαὶ δήλου ὄντης, ὡς εἰ ἢ ἐλάττων εἰς χατάληψιν 
τοῦ ἀληϑοῦς τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφίεται χαὶ τούτου τυγχάνει χατὰ τὴν ἔφεσιν, 

" » ~ ~ ΄σ΄ ,ὔ “5 tf , Ἁ Ν Ἁ 

πολλῷ μᾶλλον 7 μείζων τε χαὶ ἀχριβεστέρα" ἔπειτα χαὶ ἐχ τοῦ εἰπεῖν τὴν is 

΄ > o> 7 > ~ \ ‘ 2 ee ΄ 5) v χ᾽ ἢ μέϑοδον δηλός ἐστι παριστῶν χαὶ τὴν ἐπιστήμην. αἱ γὰρ ἄγουσαι usdodor 
’ 5 ΄ ΄ a 5 

πρὸς βεβαίαν τ any, apis χατάληψιν χαὶ ὑπὸ λόγου παντὸς ἀμετάπειστον 
\ 4 ἢ > 9. as \ ΄ 2/7 \ fy ~ 

εἰσιν. εἰ OF βούλει χαὶ τριτὴν" OVO γαρ τὰ τελὴ τοῦ cs ἐπιστημονιχαὶ π 

ἀνθρώπου. δι᾿ a πρὸς τὸ πρῶτον ἀγαϑὸν ἀναφέρεται, ἀπάϑεια χαὶ ἀλή- 

ϑεια, ὧν τὸ μὲν πραχτόν, τὸ ὃὲ ϑεωρητόν ἐστιν. ἐπεὶ ὃὲ νῦν περὶ τοῦ 

πραχτοῦ ἀγαϑοῦ ὃ λόγος αὐτῷ, ἢ δὲ ἐπιστήμη περὶ τὸ ϑεωρητὸν χαταγί- 

γεται, διὰ τοῦτο sigs τῆς ἐπιστήμης οὐχ ἐμνημόνευσΞ. τέχναι γὰρ χαὶ 

μέϑοδοί εἰσι χαὶ πραχτιχαὶ χαὶ ϑεωρητιχαί, ἐπιστῆμαι δὲ πᾶσαι ϑεωρητιχαί. 

πρᾶξις δέ ἐστιν ἢ χατὰ προαίρεσιν ἀνθρώπου ἐνέργεια. προαίρεσις 
LN 

δὲ ἢ δυοῖν προχειμένοιν χρίσις ἀνθρώπου, τόδε προτιϑεῖσα πρὸ τοὶ 

libri interpolati: ἕξιν Ba 

15 

20 
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ἀποτείνεσϑαι. τὸ δὲ τινὸς προσέϑηχεν ὅτι ἕν τὸ ἁπλῶς χαὶ μὴ χατά 

τινα μετοχὴν ἀγαϑόν, τῶν δ᾽ ἄλλων ἕχαστον πῇ ἀγαϑόν, ὡς ἐχείνου pets 

σχηχὸς χαὶ ἐν συνϑέσει τινὶ ϑεωρούμενον. διὰ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ τὶ 

ἀγαϑόν. τῶν δὲ χατὰ μέρος τεχνῶν καὶ μεθόδων χαὶ πράξεων ἑχάστη 

χαὶ προαιρέσεων οἰχείου ἀγαϑοῦ τινος ἐφίεται προσεχῶς χαὶ διὰ μέσου 

ἐχείνου πρὸς τὸ χοινὸν ἄνεισι. τοίνυν ἐπεξελθὼν πᾶσαν ἕξιν ἀνϑρώπου 
σ - ~ > ~ > στε Py Se 3 qs ΄ 

χαὶ ἐνέ ἔργειαν OTL πᾶσα TOV ἀγαθοῦ ἐφίεται, ἐπαινεῖ τοὺς τὸ ayavoyv ὑπο- 
΄ ΣΝ > \ > OQ. ΠΥ ἃ 

γράψαντας ὅτι χαλῶς ἀπεφη ήναντο τὸ ἀγαϑὸν εἶναι οὗ πάντα ἐφίεται. ὥσπερ 
5 ~ » ‘ , σ A >) 

ἐξ ἐπαγω Τῆς τινος πρότερον τὴν ὑπογραφὴν πιστωσάμενος. ὅτι ὃξ οὐχ 
σ A 

ο 

ns 

> > ~ 

pos τὸ εἰρημένον ἐστὶν ann ὑπογραφή, δῆλον ἐχ τοῦ Ayo φθῆναι ἐχ τῶν 

é (oa) 

‘ / 

στέρων. τοῦ γὰρ χοινοῦ ἐφετοῦ πάντα τὰ ἘΠ ΠΕΡ. ὕστερα, ὅτι χαὶ 
, ~ 

@yv ἐχείνου πάντα χαὶ ἐχεῖνο τοῦ εἶναι τοῖς πᾶσιν αἴτιον. εἰ μή τι ὃὲ δοχεῖ 
Η \ ~. ΣΕ ΣΝ EK) ype ΡΟΝ ν \ > 

περιττόν, ῥητέον τι ual περὶ τῆς τάξεως, διὰ τί τέχνην μὲν χαὶ μέϑοδον 
~ / τῷ Ὁ / 

& χαὶ τῆς προαιρέσεως, avilic δὲ ΓΕ ΠΝ μὲν μεϑόδου, 

ξωρίαν εἰσάγουσι. χαὶ det τοῖς ἀνθοώποις λογικοῖς οὖσι χαὶ ἐν λόγῳ 
i ὶ ? h | H 

΄ 5 5 Vv ΄ ~ ~ 

μάλιστα τὸ τέλειον ἔχουσι λόγον ἔχειν χαὶ ϑεωρίαν dravtayod τῶν 
ῳ ‘> , ~ / \ οἷ γ΄ , Vv 

πράξεων ἡγούμενα χαὶ τῶν προαιρέσεων, ἐπεὶ χαὶ οὕτως μόνως ἔσται τοῖς 
- , GC LG Cee ΄ ~ 

χατὰ πρᾶξίν Te χαὶ προαίρεσιν ἢ χατόρϑωσις, λόγου προηγουμένου χαὶ fe 
~ ~ Nes \ ~ > Q.~ , ΄ ΄ 

ς τῆς τοῦ χαλοὺ χαὶ τοῦ Ayo ὑοῦ γνώσεως UTAVATTOYTOS. τέχν 10) Ue ‘ | 
-Ὁ» ΄ \ ~ ) ry 

προτέταχται μεϑόδου χαὶ πρᾶξις προαιρέσεως χατὰ THY τοῦ ἘΞ... 
Ἁ > \ - > 5 , 5 

συνήϑειαν τὴν φύσιν μιμουμένου, ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων ὡς ἐπίπαν ἀρχο- 
> ~ 4 ao 2 \ \ Ἃ 5 

uévyy ἐν tats γενέσεσι χαὶ προβαίνουσαν οὕτως Ext ta τελεώτερα. τελειο- 
, ar \ / , Le Cc Ν ΒΕ ᾿ ὯΔ \ 5 ΄ 

τέρα δὲ χαὶ χοινοτέρα τῆς ΟῚ. ἢ μέϑοδος, χυριωτέρα ὃὲ χαὶ αἰτιωτέρα 
, > ~ 

TOOGLGEGLS 1 TMpace $- προτέρην γὰρ προασιρούμεϑα TOGE TOUGE τῶν πράχτξων 

vy 

΄ > 

προχρινοντες χαὶ οὕτως ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἐρχόμεϑα. 

- ays κι - , ~ ΄ ΠῚ 3Q.\ by BY ~ \ 

Αρμοδίως μὲν τῷ προχειμένῳ σχοπῷ παρέλαβεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ 
Ἁ , \ vw ~ >) ~ > ‘, 

“ATH μόνον τὸν ἄνϑρωπον τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφιέμενα aa γὰρ avipwrov 
ΝᾺ Ps > 

τέχνη χαὶ Errotyuyn, πρᾶξίς te xal προαίρεσις), ἐπεὶ χαὶ T ερὶ τοῦ ἀνθρωπίνου 
> 

ϊ 

i 

7» \ Ton Bets SA eae ~ pan > \ 

TEAODS UAL ἀγαθοῦ 7j TOOXKELU μένη σχεφις" οἰχξειῶς GE χαὶ νὺν τὴν οιαφηρᾶν 

Swan ~ 5 \ ~ ‘> \ ΄ 

TANAGLGWSL τῶν τελῶν. τῶν γάρ τεχνῶν φησι χαὶ υξϑόδων διττὴ φαινεται 

5 ¢ > ΄ ΄ x > 7 2 ONY ig Vv 

τῶν τελῶν Ἢ OLACGNA, ὡς τὰ WEY ELVAL TOUTWY ἐνεργείας TAH OF cpya* epya 
~ > rey ~ > ~ ΄ ΄ 

δέ φησι τὰ ἀποτελέσυατα, ἃ ual τῶν ἐνεργειῶν παυομένων μένει τε χαὶ 

7 v 

ὑφίσταται, οἷον τοῦ μὲν μουσιχοῦ ἐνεργοῦντος χατὰ μὲν μουσιχὴν ἥτοι 
ἮΝ , > ~ ~ 

ἄδοντος ἢ τῷ χατὰ μουσιχὴν χρώμένου ὀργάνῳ χαὶ ἐνεργοῦντος Gt αὐτοῦ 
Ἁ 

ι 
- iP ἊΝ 

Φ 
\ ~ ΄ 

ειτα anaes οὐδὲν ἔργον αὖ τοῦ ὑπολείπεται, TEXTOVOS GE TA THS TEX- a 

τονιχῆς χαὶ ἐνεργοῦντος xal παυομένου ἔργον τι παρὰ THY ἐνέργειαν ὕφε- 

ὼ9 τὶ Β: τινὶ ἃ 6 ἐπεξελθὼν τοίνυν ἃ 

ὃν 

50 

40 

2 
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1 ΄ la ΄ "» ΄ ry ~ \ \ ~ Ly x 

στηχὸς ὑπολείπεται, ϑρόνος 7% τράπεζα τυχόν. τοῦ μὲν γὰρ μουσιχοῦ τέλος 
x ~ « ~ ΄ ~ 

τὸ ἀσαι ἐμμελῶς ἣ τῷ ὀργάνῳ ypycacdar ἐναρμονίως χατὰ τοὺς παραδε- 

δοημένους λόγους ἀπὸ τῆς Pe is ταῦτα ὃ 
\ τὰ ῥηϑέντα ἀποτελέσματα ual τὰ λοιπὰ ὅσα 7 τεχτονιχὴ τέχνη χατασχευά- 

(η΄ 
ἐν ve τ ΞΡ ρῶς ae = 
εν épy Slat TOU OF TEXTOVOS 

‘ 

~ , >) >] 

Cew δύναται. ταῦτα δὲ προέϑετο εἰπεῖν ἐπειδὴ τῆς ἀνϑρώπου φύσεως ἐνέργεια 
3 a. ~ “ν᾿ > ~ 

ποφανεῖ τοῦ χαὶ ἵνα μή τις ἐρεῖ πλ 
6, 6 Ἁ 

τὰς ἔργον ἐχούσας τέλος παρὰ τὰς ἐχούσας o =< 
2 

[=] Cc “ τὰς τέχνας χαὶ τὰς μ 
μόνην ἐνέργειαν, ὥς TWO wa Q. 

> , 

οτελέσματος ὑπομένοντος ἐν ἐχείναις μετὰ τὸ 
? > \ > ~ ~ a/ > παυϑῆναι τὸν xaT αὐτὰς ἐνεργοῦντα τοῦ ἐνεργεῖν, χἀντεῦϑεν δόξει ἢ eddat- 

εὖ ΄ ~ ~ ol μονία ἀτελεστέρα εἶναί τινος τῶν τελῶν ὡς οὖσα ἐνέργεια χαὶ μετὰ τὸ 
~ > 5 ~ ~ ~ ΄ 

παυϑῆναι τὸν χατ᾽ αὐτὴν ἐνεργοῦντα μὴ ὑπομένουσα, διὰ τοῦτο ταῦτά φησ 
> ΄ σ Ref » wa 

διδάσχων ὅτι ἀδιάφορόν ἐστι χἄν te ἔργον εἴη τὸ τέλος χἄν te ἐνέργεια. 

Ρ. 1094 ὭὯν 6 εἰσὶ τέλη τινὰ πα 

ν 

ἮΝ Vv \ 

pet, εἴτε ἔργον εἴη τὸ 
> ~ ~ Vv Vv \ l4 

ἰ = 
΄ δος F2 > τὶ = 

τέλος εἴτε ἐνέργεια, ὅμως ἐν a hy τῆς ἐνερ- 
, fy 5 7 [4 ἂν Sr 

γείας ἕτερα, ἐν ταύταις βελτίω 
7 Φ — » | ea | κ Vv ¢ “5 ,ὔ’ ‘ > 4 ao ΄ 5 ~ ai 

QUTALS Ἰὰρ διὰ τὰ ἔργα at ἐνέργειαι χαὶ αὗται μὲν ἕνεχα tov, ἐχεῖνα δὲ 
> 5 > ca ~ 

ὧν ἕνεχα. βέλτιον δ᾽ ἀεὶ τὸ οὗ 

ς ἀπάγων 1 
fet Aa re) ron vw “Ἱ tO) »- 

ἘΦ τιν a R “ν PF] 
a al Sr Se ay ω “S ω s - 

[Ὁ] cr S ad R ὅν 
8 \ \ > 

MY XAt TO ἐν τούτοις, ως ἐπ 
“4 

τὸν λόγον. 

p. 109426 [Πολλῶν δὲ πράξεων οὐσῶν χαὶ τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν 

> 

ὃ προχείμενον ἐνταῦϑα δεῖξαι τὴν πολιτιχὴν εἶναι πασῶν ὑὕπερχει- 
μένην τεχνῶν χαὶ χυρίαν πασῶν τῶν ἐν ταῖς ἀνθρωπίναις χοινωνίαις ἐπι- 

τηδεύσεων ὡς ἀρχετεχτονιχὴν προϊσταμένην πασῶν χαὶ πάσαις ἐπιτάττουσαν, 
ὡς εἶναι χαὶ τὸ ταύτης τέλος τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἃ ταῖς ἄλλαις τέλη 

ἐστὶ σχοπιμώτατόν τε χαὶ τελικώτατον, ὡς τούτου ὑπάρχειν προσεχῶς χαὶ 
τὸν ἄνϑρωπον ἕνεχα ἣ ἀνϑρωπός ἐστι, ζῶον ὄντα φύσει χοινωνιχὸν χαὶ 

συναγελαστιχόν. χαὶ τοῦτο παρίστησιν ἀπὸ τῶν χατ᾽ εἶδος τεχνῶν ἀρχό- 

ὑενος χαὶ ἀνάγων μὲν πολλὰς εἰς τὴν χαὶ τὰ τέλη αὐτῶν εἰς τὸ τέ- 
> \ ~ \ > ΄ 5 \ 

hos αὐτῆς χαὶ τοῦτο τιϑεὶς ἐχείνων τελιχώτερον, εἶτα χαὶ πολλὰς τοιαύτας 
\ \ sy ~ a | 

χαὶ τὸ τέλος τῶν τελῶν τῶν ὑπ 
Cane 

els υἱὰν Etépay χυριωτέραν τουτωνί, 
» dee, , ‘a ~ \ sy ¢ ν ΄ 

αὐτὴν τελιχώτερον. χαὶ οὕτω pope 66m χαὶ ἀεὶ πολλὰς ὑπὸ μίαν 
’ ‘ait be \ Ἁ 5 \ / 5» γ΄ Ἁ a A 5» ~ ΕἾ" - > ne 

TOLOUULEVOS χαὶι τὰ πολλὰ τέλη EXEL νων ὑπὸ SY τὸ AUTTS TEASUTALOV OVOAVSL 

πάσας ὑπὸ μίαν ἀρχιτεχτονιχὴν πασῶν τὴν πολιτιχὴν χαὶ ταύτην δείχνυσιν 

30 τεχνῶν Β: τελῶν a 

1, 10 

15 

95 



10 EUSTRATII IN ETH. NICOM. I 1 [Arist. p. 109448. 9] 

ἁπάσαις ἐφισταμένην χαὶ πάσαις ἐπιτάττουσαν, ὡς εἶναι χαὶ τὸ ταύτης τέλος Br 

πάντων τῶν τελῶν ἃ ταῖς τέχναις τέλη ἐστὶν αἱρετώτερόν τε χαὶ τελιχώ- 80 

τερον χαὶ τοῦτο ὑπάρχειν τὸ τέλος τὸ ἀνθρώπινον, ὡς εἰρήχαμεν, ὅπερ ἐὰν 

εὕρωμεν, εἴημεν ἂν τὴν εὐδαιμονίαν εὑρόντες. 
af 5 ΄ ~ » 

5 Τὰ μέχρι μὲν τοῦδε ἀποφαινόμενα οὐδεμιᾶς ἠξίωσε παραμυϑίας πρὸς 
ε , 5 ᾿ a ~~ 7, 

πίστωσιν ἀλλ᾽ ὡς αὐτόπιστα ἔϑετο πὴ τότε γὰρ πρῶτον δῆλόν 35 
Pa “᾿ 0 _ “Ἂ ΄ ~ 

ἐστιν, ὡς μηδεμίαν τέχνην ἢ μέϑοδηον ἢ πρᾶξιν ἢ προαίρεσιν ἁπλῶς 
Ε > \ ~ 5 ΄ 

λέγεσϑαι ὅπερ λέγεται, ἧ μὴ ἀγαϑοῦ τινος χαὶ τέλους πρόσεστιν ἔφεσις, 
\ 

GR ὡς συντεϑειμένον αὐτῇ χαὶ τὸ μάταιον. ὡς γὰρ ὃ vexpos ἄνϑρωπος 
‘ 

΄ "" > ~ 0 5 ” “. ρα,» on = ε΄ Ὧν wv ¢ 58 ΄ a) ἀπ 

10 7 6 εὐνοῦχος ἀνὴρ οὐχ ἂν ῥηϑεῖεν ἁπλῶς ὃ μὲν ἀνῦρωπος ὃ δ᾽ ἀνήρ, 
5" ΄ wv Pd ~ ‘ πὰ 74 ἵν, 

ἀλλ ὃ μὲν νεχρὸς τυ Πο τος ὃ δ᾽ εὐνοῦχος ἀνὴρ διὰ τὸ ἀντίφασιν ἕπεσϑα!ι 
~ (re! ~ 5 5 >) , wv 

ταῖς ἁπλαῖς χατηγορίαις, ἐὰν λόγοι ἀντ᾽ ὀνομάτων λέγωνται. ἄνϑρωπος 
X 

μὲν γὰρ ζῶόν ἐστι λογικὸν ὕνητόν, τὸ 6& ζῶν ἀντιχείμενον τῷ νεχρῷ, 40 

τι 

σ \ ae ΄ = ΓΕΒ ‘ Sa) «ἴα SEEN » ἢ an 2 2 (ΞΘ 4 ἌΓΕΝ ~ 

ὅτι μὴ ζῶν ὃ vexposs χαὶ avis ὁ ἀνὴρ ανϑρωπός ἐστιν ἐν ἑτέρῳ γεννᾶν 
, ΄ ΝΥ 5) ~ ~ > 4 o be! / nn v o 

eT See Bis μῦς ὑπ ls ce HIDE οτος elas ΤΠ τ τὶς 
v ΟΝ HA 

υὴ εὔχρηστος ἀλλ᾽ 7, ματαιοτεχνία; ὅτι μνηδέν τι τέλος αὐτῇ, 7% χαχοτεχνία, 
a \ 5 ΄ 

ὅτι χαχὸν τὸ τέλος αὐτῆς, ὡς ἔχουσιν ἥ τε ἱμαντηπαιχτιχὴ χαὶ ἢ χλεπτιχή;: 
> ~ κι fs > ΄, _~ 3\ ὋΣ ὯΔ ΧΗΣ ΟῚ fuk ~ > , 

ὧν τῇ υὲν τέλος οὐδέν, τῇ δὲ χαχόν, ἢ βλάβη ual ἀποστέρησις τῶν οἰχείων 
~ / b} \ a)? x > J as D>) ΄ Q/> \ ΄» 

τοῦ χλεπτομένου. τὸ αὐτὸ ὃ ἂν ἐρεῖς ἐπί te pedodov χαὶ πράξεως 
7 > y ΄ x me 9 

20 χαὶ προαιρέσεως, ὥστε οὐχ ἔδει λόγου τινὸς τὴν πρώτην συνιστῶντος ἀπό- 45 
κῶν 4 » > ~ 5 ΕΣ 

φανσιν᾽ μᾶλλον μέντοι ἐξ αὐτῆς ὡς δήλης οὔσης χαὶ αὐτοπίστου τὸν ἀπο- 
~ 5 ~ 5 Vv 2 ὥς 

δεδομένον λόγον περὶ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς ὀρϑῶς ἔχοντα ἐπιστώσατο διὰ τοῦτο 
, A) ~ , ΄ 

φήσας χαλῶς ἀποφανθϑῆναι παρὰ τῶν ἀρχαιοτέρων τὸ ἀγαϑὸν οὗ πάντα 
i 

ΡΣ ΄ a t σι les Pl = Ἂ \ c Sneed, \ ΄ , "» ΄ “3 

εφιεταις a ΡΤ GE τις ἐστι χαὶ ἢ οξυτερα xa Ἢ τριτὴ αποόοφᾶνσις. τις 

z 7 2 Ἢ ΥΩ δηξῃνείως 2,- τὰ ὌΝ ΡΟ 25 γὰρ ἀγνοεῖ, ὅτι αἱ μὲν τῶν τεχνῶν ἐνεργείας ἔχουσι τέλη, at δὲ ἔργα 
\ \ > ΄ 7h \ σας we ΄ > ~ , Vv \ 

παρα TAS edged al es STEPS, καὶ Ot οιαφηρα εστι τῷ yevet epyov τε χαὶ 

. > σ reef ΄ ᾿ - > ~ > > > ~ ~ fy eS 

SVEPYELA, τις GE οὐχ οἷδεν ἐχ τὴς ἐναργείας, OTL EV Als τῶν TEY VOY τελὴ 50 
2 ’ 

5 Vv ~ ied > ~ >) ~ ‘ ΨΜ 

εἰσὶν ἔργα τῶν πράξεων ἕτερα, ἐν ταύταις βελτίω τῶν ἐνεργειῶν τὰ ἔργα 
> ~ tp v 3 ~ ~ » - - 

ἐστίν, ὡς τῶν πράξεων ἤτοι ἐνεργειῶν ἕνεχα τῶν ἔργων οὐσῶν. ταῦτα 
7 */ jy δὲ Anvre “οὐθὲν τὸ Senne =n) 3 ἢ 80 δὲ πάντα εἴρηχεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, πρὸς τὴν εὕρεσιν ἀφορῶν τοῦ χοινοῦ 

Ξὸ ) ~ ΄ ras - 

τέλους τῆς x20? ἡμᾶς φύσεως, ὡς πάντων THY τελῶν ἐχάστης ne: χαὶ 

μεθόδου χαὶ πράξεως χαὶ προαιρέσεως ἀναγομένων εἰς τὸ χοινὸν χαὶ Gr’ 
Vv ξ΄ δ > eh 18: ΄ ΄ - 

Στ πάντων ὄντων. ὡς εἰ μὴ ἐχεῖνό ἐστι, πάντα εἶναι μάταια τοῦ 
~ 5 , 

χοινοῦ τέλους ἐχπίπτοντα. 

5 τὰ μέχρι μὲν τοῦδε] antea Aristotelia πολλῶν --- zat τὰ τέλη 109426—8 iterum in 

libris τὰ μέχρι μὲν δὲ τοῦδε a, Neque tamen in omnibus exemplaribus 7 ἁπλῶς 

οἷόν te λέγεσϑαι a 9 ἀλλ᾽ ὡς B: ἀλλ᾽ ἔχει a 14 ἄνϑρωπος Β: ὁ ἄνϑρωπος ἃ 
19 ἐρεῖς B: ἐροῖς ἃ 20. 21 ἀπόφασιν ἃ 22 πεοὶ om. a 26 évapyetas a: évep- 

yelas B 30 εἴρηχεν εὐθὺς om, a 



EUSTRATII IN ETH. NICOM. Γ1 [Arist. p. 109449. 10] gl 

p- 109429 Ὅσαι δ᾽ εἰσὶ τῶν τοιούτων ὑπὸ μίαν τινὰ δύναμιν, χα- BY 

ϑάπερ ὑπὸ τὴν ἱππιχὴν χαλινοποιητιχὴ χαὶ ὅσαι ἄλλαι τῶν 

ἱππικῶν ὀργάνων εἰσίν, τ δὲ χαὶ πᾶσα πολεμιχὴ πρᾶξις 
ὑπὸ τὴν τ τ Ge τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον ἄλλαι Oo ἑτέρας, 

5 ἐν ἁπάσαις δὲ τὰ τῶν ἘΠΕ τ eal 08 τέλη πάντων αἱρετώτερα 

Χ 

ν 

τῶν OT αὐτά. τούτων γὰρ χάριν χἀχεῖνα διώ 

Ἀπ λαῷ > ~ 

Ταῦτα προετοιμασία ἐστὶ πρὸς τὸ χοινὸν τέλος τῆς ἀνθρώπου φύσεως 5 
» , >] ΄ Ἁ J 4 ~ fn “Ἕ 3 

ἄνϑρωπός ἐστι. πάντα γὰρ τὰ τέλη τῶν εἰρημένων ἕξεων ἣ ἐνεργειῶν 
/ ‘ 3 , 5 5 Ὁ »»»»ν ΄ ΄ > 

ἀνθρώπου μέν εἰσι χαὶ αὐτά, πλὴν οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ τινά, ὡς ἀνθρώπου 
> ~ ~ ΄ 

10 μὲν οὐσῶν ἰδίων τῶν τεχνῶν τε χαὶ μεϑόδων χαὶ πράξεων χαὶ προαιρέ- 
ὙΞ, 4 >. id , / > σ ων». Ἃ ΄ \ 

σεων, χατανειμαμένων ὃξ ἑἐχάστης τέλος τι, οὗ ἕνεχά ἐστιν ἢ γίνεται, χαὶ 
> ΄ v > ~ » 

ὡς οἰχεῖον ἐχούσης αὐτό, οὔπω δὲ οὐδενὸς τούτων τοῦ χοινοῦ ὄντος τέλοῦς. 
? > v 5 > 

v ὃ γέγονεν ἄνϑρωπος. ἐχείνου ὃς ὄντος ὕφ᾽ ὃ παντα ἀνάγεται. τούτων 
& πασῶν ὑπηρετουσῶν τῇ δυνάμει ἐχείνῃ, ἧς τέλος ἐστίν, ὅπερ χαὶ τοῦ 10 

n 

9 ἣν πᾶσαι ἀνάγονται xal ἧς τὸ τέλος τῶν λοιπῶν ἐστι τελιχώ- 

> > eens » σ ΝΜ 7 

15 ἀνθρώπου ἐστὶν ἢ ἐστιν ἀνϑῦρωπος. ὅτι δὲ οὕτως ἔχει χαὶ ula τις δύνα- 
¢ 

a) 

ὩΣ τατόν TE χαὶ σχοπιμώτατον χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ αἱρετώτατον, δῆλον ἂν εἴη 

ἐξ ὧν εὑρίσχονται πολλαὶ τέχναι χαὶ δυνάμεις = υἱαν ἀναγόμεναι =a 
ἢ δύναμιν χαὶ ἔχουσα: ἐχείνην Ἐπ τεχτονιχὴν ἑαυτῶν ἤτοι ἐπιταχτιχὴν 

20 χαὶ προστάτιδα, ἐπιτάττουσαν αὐταῖς οἷα χρὴ τὰ ἑαυτῶν χατασχευαζειν 

ἀποτελέσματα, ὥστε αὐτῇ τ: τα γίνεσϑαι. ἔχει δὲ οὕτως ἣ ἱππιχὴ 15 
πρός τε τὴν χαλινοποιητιχὴν χαὶ τὰς λοιπάς, ὅσαι ὄργανα τοῖς ἵππα a 

χατασχευά οὐσ! ἐν ὃς ΤΊ ν ἱππιχὺ ν ρησιμεύον τα" οὐ wy ν ἀλλὰ χαὶ α = i Ι i ‘ ΓῸΣ 

ms os 
\ ΄ >? aa > 5 ΄ , 

ἄλλας οὖσαι ἀρχιτεχτονιχαὶ by ἑτέρας πολλάχις χυριωτέρας ἀνάγονται 

25 ἐπιταττούσας αὐταῖς χαὶ τὰ τέλη ἐχούσας τῶν ἐχείνων τελῶν τελικώτερα, 
ie ἔχει 7, ΟἸΒΕ ΤΙ ιχὴ πρὸς τὴν ἱππιχὴν ἣ ised ἄλλας ἐς πολεμικαὶ 

90 
MQ wy © = wy eee a [Ὁ ΕΝ wy ® τὸ AY € ou a ey < 

-ῃ» 
Φ ἐξ ay < o = 

τ εὶ Φ wy Qo Cc al -- x 

Bee 

< a “SX a Qu a A Ss Φ G ° 
“oO 
- x 

ἈΝ 

< A Ὡν wv A ° 8 Cc. A Q “ν᾿ 

πασῶν γὰρ τούτων 7 στρατηγιχὴ τυγχᾶνξε! που ὡς πάσαις αὐταῖς 
> , ~ ~ ¢ ΄ 

ἐπιτάττουσα, πῶς μὲν δεῖ ἱππαάζεσϑαι, πῶς δὲ τοξεύειν, πῶς ἀχοντίζειν, 
- 

30 πῶς παρατάττεσθαι, πῶς τοῖς πολεμίοις Ersoy ie τὰ τοιαῦτα TovTo: 
’ ‘ « 

o wy ) vas > v 45 

χαὶ οὕτως ἄλλαι Ox ἄλλας. χαὶ οὐχ ἐπ᾽ ἄπειρον πάντως ἣ ἄνοδος. ἀλλὰ 
~ > ~ 

δεῖ τινα μίαν εἶναι, ἥτις αὐτή τε πασῶν τ ται χαὶ τὸ τέλος αὐτῆς 
7 ,_~ , a 7 Δ Ἁ 

πάντων ἐστὶ τῶν τελῶν αἱρετώτατόν τε χαὶ τελιχώτατον. δύναμιν δὲ τὴν 
mete > v 5" ΄ Ἁ ΄ P| ~ . ΄ < 

τέχνην ὠνόμασε διὰ τὸ ἔνυλον. ἣ γὰρ ἐν ὕλῃ δύναμις ὡς ἐν τῷ δυνάμει % 

2 χαλινοποιητιχὴ Ba, omisso 7 articulo cum libris Aristotelicis praeter unum Lb» et 

Aspasio p. 4,26, χαλινοποιικὴ Arist. vulg. secundum cod. Kb ὃ πολεμιχὴ a: πολι- 

τιχὴ Β 4 δὴ Β: δὲ ἃ ἐστιν post πάντα Arist. vulg. (et Eustrat. Vat. 269), 

εἰσιν Arist. libri Lb Nb 6 bx αὐτά Ba et Arist. Kb: ὑφ᾽ ἑαυτά Eustr. Vat. 269: 

ὑφ᾽ αὑτά libri Arist. praeter Kb 7 ἀνθρώπου B: ἀνϑρωπίνης a 9 τινα a; 

we 10 ἰδίων B: ἴδια a 12 τούτων a: τούτου B 13 ὑφ᾽ B: ἐφ᾽ a 
30 πολεμίοις B: πολέμοις a 31 ἄλλαι B: ἄλλα a 34 ἐν ὕλῃ B: ὕλῃ a 

' uf a“ 
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΄ oO ΄ _~ ¢ ~ 3) er ¢ 

Jewpovpevy ἥ τε ἁπλῶς χαὶ ἣ TH, GV ἣν χαὶ at τέχναι δυνάμεις, ὡς ὃν --- 

ἣν , 49 Vv “4 “ 

ἐνδεχόμεναι χαὶ τὸ ἐπαμφοτερίζειν ἔχουσαι περί te ἀπότευξιν χαὶ χατόρ- 

Vows ἁπλῶς OF ὕλην λέγομεν τὴν πᾶσι τοῖς γινομένοις χοινήν, πῇ δὲ 

τὴν προσεχῆ ἕχάστου. 

9) > . 

5 p. 1094216 Διαφέρει δ᾽͵, οὐδὲν τὰς ἐνεργείας αὐτὰς εἶναι τὰ τέλη 
Mm. 4 pya τινα. 

271) ων > ᾿ 5 ~ ~ 

Ἐπειδὴ εἶπε διάφορα κατὰ γένος εἶναι τὰ τέλη τῶν τεχνῶν, ὡς τῶν 80 
Vw 4 Ν a ~ > Ψ Vv ΄ 

μὲν εἶναι ἐνε PVE, τῶν OF παρὰ τὰς ἐνεργείας ἔργα τινά, ual ὅτι ἐν ate 
Vv ~ ~ Oo , ~ 

ἔργα εἰσίν, ἐν ταύταις τὰ ἔργα τῶν ἐνεργειῶν αἱρετώτερα, ἵνα μή τις οἰηϑῇ 
Ῥ, ς wv v ~ 

10 ὅτι χαὶ at τέχναι xpstttovs χαὶ τε κξιότεραι αἱ ἔχουσαι ἔργα τῶν UT ἐχου- 

σῶν, ὡς εἶναι χαὶ τὰ τέλη ἐχείνων ὧν ἔργα τὰ τέλη αἱρετώτ [ΟἹ 
IS) 

[Ὁ ~ x X 
> ~ ΄ Ψ > 

χινδυνέυειν χαὶ τῆς σχυτοτομιχῆς, εἰ τύχοι, τὸ ἔργον τελειότερον εἶναι χαὶ 
> , Ν 

1 
e a) v 

αἱρετώτερον τῆς εὐδαιμονίας, ἐνεργείας οὔσης χαὶ οὐχ ἔργου. xual τὴν τ | t ὶ ͵ ee) | ῳ » i) or 

> ΄ Ἂς ¢ 7x Ἃ ~ ἥ 9 Ὁ ΄, ‘5 

χνὴν ἧς τέλος τὸ ὑπόδημα ἔργον ὃν τῆς τέχνης ἧς ἣ εὐδαιμονία τέλος, 

15 ἐνέργεια ὡς aes χαὶ ὁ ἔργον ὑπάρχουσα, διὰ τς ο ταῦτα προστίϑησι 
\ ! 

3 

D% 

φάσχων δυνάμει πρὸς τὸν μετερχόμενον τὰ λεγόμενα, ἘΣ 7 YE μὴ οἴου δια- 
, Ξ 4 ws \ , ~ ~ 

φηρᾶν τινὰ εἶναι πρὸς τὸ τέλος χαὶ τὸ τέλξιον τῶν τεχνῶν χαὶ τὸ αἵρετώ- 

τερον ἣ μὴ τῶν τελῶν, τῷ τῶν μὲν εἶναι ἐνεργείας τὰ τέλη τῶν χατὰ τὰς 

opie πράξεων, τῶν δὲ ἔργα παρὰ τὰς ἐνεργείας τινά. Tap αὐτῇ μὲν 

20 γὰρ τῇ τέχνῃ ἧς τέλος ἔργον τι τ: τὴν ἐνέργειαν, δε: ὦτερον τὸ ἔργον, 40 

ὅτι ye χαὶ ot αὐτὸ ἢ Sree οὐ μὴν δὲ xal πρὸς τὰς ce τὸ αὐτό. 
ὧν τ 

νὴ / ΄ Ξ 

VOSYETAL γὰρ τέχνας τέλη ἐ ἐνεργείας ἐχούσας χρείττους εἶναι χαὶ τελεωτέρας 

5 > ΄ \ fy ΄ v 7 χων 

πολλῷ τῶν ἔργα oe DUGOY Tapa τὰς ἐνεργείας τὰ τέλη, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐπί 

τε φὴς VON ase χαὶ τῶν λοιπῶν, ὅσαι ποιητιχαὶ τῶν ἱππιχῶν ὀργά- 
~ < 5 a ς .ς ~ ἊΣ «τως ΄ \ e 49 { 

γῶν εἰσὶ-ς χαὶ αὐτῆς τ ἱππίχυς. τὸ Wey γὰρ αὐτὴς τέλος το ἱππαζεσύαι τῷ 

Sh. ὥπϑο ὥερρεῖν ἃ τὰς δικείνῶν, πᾶ. eae nt aoe ee εὐ. ὁπερ EVENYELY ἔστι. Xa OF EXELVWY TE up τὴς VEY YAALVOS, τὴς OF 
, \ fed v 5 \ = 

σελίς, τῆς OF πλῆχτρον, τῆς δὲ (ἕτερον, wv) ἔχαστον ἔργον ἐστὶν παρὰ τὴν 45 

ἘΣ aA ῷ εὶ (Oe ~ ᾿ Φ cay RQ cv A <i? wy 

96 Ὁ o ¢ 

ἐενεργξιαν. ἀλλ᾽ Y τε ἱππιχὴ χρείττων ἁπασῶν ἐχείνων χὰ 

a a 

΄ ΄ 5 ~ (2 ) 

αἱρετώτερον πάντων, ἃ τέλη ἐστὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν τεχνῶν, αἷς αὐτὴ διατά 

80 χαὶ ὧν ἀρχιτεχτονιχή ἐστιν. 

3. 27. - > ἌΡ 9. 

p- 1094218 E? δῇ τὶ τέλος ἐστὶ τῷ πραχτ τῶν, ὃ δι’ αὑτὸ βουλό- 
peda, ταλλα ὧξ Ota τοῦτο αὶ a πάντα δι᾿ ἕτερον αἱρούμεϑα 
(πρόεισι γὰρ οὕτως BIS SOUL WOT εἶναι χενὴν χαὶ ματαίαν 

5 a) v - Ars ΄ ~_) \ \ ἘΞ = 

Ty Opeéty), οηλον ως TOUT ἂν εἴη THY αϑὸν χαὶ TO αριστον. 50 

1 Nn ~ » "» - > ~ 

35 Or μὲν δὴ πᾶσα ἕξις ἀνθρώπου αἱρετὴ χαὶ πᾶσα πρᾶξις ἀγαϑοῦ 
\ ὶ ΄, ΄ ΄ > , CORN \ ε > 

OTL τουτῶν αἱ μὲν εἰσι τελειὸ TEPAL, Al OF ἀτελέστεραι. ὡς εἰναι 

4 ἑχάστου Β: ἑχάστω ἃ 0 ἔργα τινά Β: ἄλλο τι, καϑάπερ ἐπὶ τῶν λεχϑεισῶν ἐπιστη- if ? | 
μῶν a ex Aristotele 12 τύχοι ἃ: τύχη B 14 ὑπόδημα Β: ὑπ΄ ἄλλο ἃ 

16 ὅτι ye a: ὅτι χαὶ B 22 τελειοτέρας a a 1 ἕτερον ὧν ἃ: om. Β ἐστὶν 

ἔργον ἃ 29 διατάττει B: ἐπιτάττει a 33 οὕτως] οὕτω γ᾽ Arist. codd. HaKb 
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\ a Δ Ἁ ar ia ? 5 [4 ‘ ΄ 

μεν TOGLOTAWEVOS, TAS OF ὑπ EXELVAS, χαὶ ὡς 

΄ 

αἱρετώτερα ίνων, ἃ ταῖς ὑπ᾽ 
> > 

EGTLY SXE 
X ~ 5 [4 ἀξ -" ἊΝ 5 ~( —< σὴν LS a g ia > “a 

τῶν ξιρημξενων. -ἥτειται GE ἐνταῦθα. Et EGTt TEAOS EY, ug ὁ 

΄ ἄν οὐ τα ES > ~ δ. Ὁ , Ly 

τέλη GDVAVOVTAL, ὡς εἰναι τοῦ αν) ρώπου TEND 
Ἁ X x A vy ’ ~ Vv = Vv Ἁ ’ 

TO WEY γὰρ χοι νὸν TEANS πάντων τῶν ὄντων Ἢ ὁντὰ OTL τὸ ZXOLVOV 

Φ { , ao > Ἁ ar N “ ~ Vv wv 

αγαῦον. περ ἐστιν ὃ Des. ὍξΞι OS χαὶ EXACTOY τῶν OVTWY ξχξιν τι 

voy (6 

> » - 
χαὶ διὰ τῆς αὐτοῦ ETLTEVGEWS τῷ 

΄ ~ > , ? Si 5 “4 Ως - > 

(ALTATOV THs OLASLAS XAT Et00 OVTOTY TOS, GU TPOTEY WMS EOLETAL, 

NAWTATWD οἰχειοῦται χαὶ χοινηοτάτῳ 
ζ΄» ΄ \ & ἃ ~ ἘΣ ΄ σ 3» 

ἀγαθῷ χατὰ τὸ ἀνάλογον. ως γάρ οια τ τΥ ςΞ οἰχείας OVTOTY TOS, τις τὸ Stoo 

> \ Ἃ “ / , a) » ~ 

ἐστιν, εἰς τὸ χοινὸν ὃν ἕχαστον ἀναφέρετα L, Exnintov ὃς αὐτῆς xat 
~ » > ig ~ > \ ’ ~ o \ ἘΝ AN ~ 

TOU οντὴς SKTLTTEL ATAWS Sts TO WT Sivan χώρουν, OVUTWS χαὶ GA TOV 

2 ~ aX ~ > UG > 

EXTUTRTOY OF TOV OLASLOV. EXTLTTEL 
> ΄ 3 ΄ 

Οἰχξιοῦ εὖ αναφξρεται" 
~ ~ iz v ry ~ cas 5 “ὦ 

χαὶ τοῦ ἁπλῶς. ζητεῖ τοίνυν εἰ ἐστ! τέλος τοιοῦτον τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν. 
Δ ~ ~ , ‘ ΄ ‘ , 3% 

ὃ τῶν λοιπῶν ἐστι τελικώτατόν τε χαὶ σχοπιμώτατον, ὃ xa? αὑτό τέ ἐστιν 
~ s ΄ pea! 

ἐν ταῖς πράξεσιν αἱρετὸν χαὶ δι᾽ τοῦτο OELXVUGL OLS 

> at ow ry ~ ~ A 92 CUR 
GOOVATOY απ γωγῆς. ει μη E9TL τελὸος τῶν TOUALTWY, G Ot AUTO GLGSTOV 

ε > ~ τ πὸ 9 ee Ca ae alan As We 95 eh ARE 
ως ἐν TOAATOLS χαι 7 οι. ETEPOV, ELC απειρὴν τρόξισιν | ΘΌΒΕΙΕΣ St vets 

‘ 

v , ΄ » » > > + , ~ ᾿ 

απξιρὴν πρόξισιν Y, OPScts, οὐχ EOLXAVELTAL TEALKWTATOV τινος" El τοῦτος χξνὴ 

Ἁ »,) 5 , > a) 

χαὶ ματαία ἐστίν. εἰ μὴ 
» 

20 χενὴ ἔσται χαὶ ματαία ἣ 
ΤΩ 

ὀρεγόμενον 
> ἡ 5 

ἐχπτωτόν ἐστι 
“ τω v 

ayattod. ἔστιν 

φ , 5 ΄ > 

25 ὑπερβάσεως ἀσάφειαν ὁ 

t 
[Ὁ Os ( ov a a < Ov x ω) -- 

“ 
να. ὅσα πρ 

80 ἀγαϑαά, ἃ διὰ τῶν 

χτώμεϑα ταῦτα GE 

λειότητος Ge 
9 ἘΝ ΤΣ ς 2 ποτα toy 
pwros γίνεται. χαὶ εἴη 

χαὶ ἄριστον τῶν 

35 ὡς πάντα τὰ ἄλλα πρὸς 
‘ ΄ » ΄ \ 3» 

χαι οὕτως ξεστῶᾶι Ἢ λέξις 

χατασχευαστιχά ἐστι τῆς 
’ ~ ~ 

τι τέλος THY πραχτῶν, 
σεν. Ὁ ’ oO ? 

ETEPOV αἱρούμεῦα. 
, 

40 μηνιας. 

8 ἐπιτάξεως ἃ 

> ~ 
SOLAVELTAL 

\ > ~ ΄ 

πάαντος ἀγαϑοῦ- τὸ ἄρα υαταιϊιως 

wv ry 

ἄρα τέλος 

ΩΝ Ὧν > \ x , NYP: 

λλα δὲ Gta τοῦτο, χαὶ μὴ πάντα Gr 

- 

τεχνῶν χαὶ τῶν oe χαὶ 

ἀτελῆ 
ἌΓΟΝ τὰ OVA Se Aire 2 nN 
ξχξιν TEAOS τι Sy, εἰς ὁ 

πραχτῶν 

i 

” = ~ ε 4 ay: , 
εστιν FOL τῶν πράχτῶν SAUTO αἰρξτὴν. 

ve » la = 6 a = \ ‘ 4 

ανυρώπου BOSE Cant ἤπερ ATOTOV. TO γὰρ ματαίως 
> , > C - 

ἀγαθοῦ, to Os τὸ Devos ἐφιχνούμενον ἀγαθοῦ 
td 5 , >) 

ὀρεγόμενον ἐχπτωτόν ἐστι 

ξαυτὸ 
~ ~ a ς X\ \ 

τῶν πράχτων 0 OL αιρξτῶν χα! 

πραχτοῖς. ἢ ὃὲ ἘΠῚ Ως τῆς λέξεως ληφϑεῖσα ust 
voy ria = A mm 

αὐτὴν ἔπι τὸ σαφῷξο τερον 

9 \ ~ a“ Ἂ ξ΄ \ 

ἐστὶ τῶν πραχτῶν ὃ dt αὑτὸ βου- 
σ 

τερον αιρου- 

δ᾿ ee ee Qk we ee rz a 
αν Ely, το αγαῦον χαι TO αριστην. TOLKTS 

c ~ / ~ 5 ΄ 

γάττουσιν Ftv περιγινεται" TAUTA O εστι τινα 

τῶν τοῦτο ις σὺ στοιχῶν 
v ΄ > 

οντα WS υὴ τῆς ἀν ϑρωπίνης ἐφιχνούμ. 
΄ ty 

γεγονὼς 0 ἄνθρωπος τέλειος αν- 
Ἃ ~ 5 ν ~ 3) 2 , » ¢ 

dy τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν τοῦ ἀνθρώπου 7 τὐδδας 
re Q~ a — , τ ὌΠ. wv { os Ss ᾿ al oO ~ 

neh ἃ πράττων ὡς αἀνῦρωπος χατορῦοϊ, 
τὰ ΄ \ a 3 ~ ἐξ ιν pe 

αὐτὸ ἀναφέρεσθαι χαὶ δι᾿ ἐχεῖνο εἶναι ἀγαϑα. 
» >. 

τὸ Deb ἔχουσα, τὰ δὲ μετ ak ἐμβεβλημένα 
>) "5 

ἐπινοηουμένης προσλήψεως, τι “ἀλλὰ μὴν ἔστι 
a - 9 ΄ \ [2 , { \ > , = x 3 

ὁ ὃι αὑτὸ βουλόμεϑα χαὶ od πᾶντα Ot 

χαλουμένης εὐδαι- 

OL χτώμεϑα ἃ: χρώμεϑα B 

υξνα TS- =: 

4: 

10 

15 



14 

σι 

10 

9 
vo 

EUSTRATII IN ETH. NICOM. I 1 (Arist. p. 1094422—26] © 

~ = - ley > ~ 

p. 1094222 “Ap? οὖν nee tov βίον ἣ γνῶσις αὐτοῦ εχ Ὡ ἔχει 
wv 

ῥοπὴν χαὶ χαϑάπερ τοξόται σχοπὸν ἔχοντες μᾶλλον ἂν τυγχά- 

VOLUEY τοῦ δέοντος; 

r ~ 4 ἢ Nig ‘A ~ 2 Cc ~ a i hes ΄ 

Padre cee orga εἰσ ion iy aay ἀγαϑοῦ τούτου ζήτησιν. ὡς 
γὰρ ἤδη δείξας ὅτι ἔστι, προτρέπεται νῦν τί ἐστιν ἐξετάσαι. ἐπεὶ οὖν. φησίν, 

ἔστι τι τοιοῦτον, ὃ χοινόν ἐστι τέλος πάντων τῶν ἐχ πράξεως κατορϑου- 
μένων, FOE ἂν ἢ ieee αὐτοῦ μεγάλως πρὸς τ τὸν βίον τὸν ἡμέτερον, 

ὥστε ἔχειν αὐτὸν εὖ. εἴτε 1: οὐχ ἔστι τοιοῦτόν τι, μάταιον περὶ τοῦ 

μὴ ὄντος ζητεῖν, εἴτε ἔστι μέν, οὐδὲν δὲ ἡμῖν 4 αὐτοῦ ea λυσιτελεῖ, 

χαὶ οὕτως περιττὸν τὸ ζητεῖν περὶ πράγματος, οὗ ἢ γνῶσις οὐδεμίαν ἡμῖν 
Ν Vv ΓΞ - ~ 

παρέχεται λυσιτέλειαν. εἰ ὃξ χαὶ ἔστι xal ἢ γνῶσις αὐτοῦ μεγάλην ἡυῖν 
΄ ἊΝ δ Q/> mae ᾿ς ἢ SN NAS 2 S/F 8 — caN Ay τ 

ῥοπὴν δίδωσι πρὸς χατόρϑωσιν. δεῖ δὴ σπουδὴν ἐνδείξασϑαι πρὸς τὸ γνῶναι 

τί ἐστι ῥοπὴν γὰρ τὴν λυσιτέλειαν φησὶ χαὶ βοήϑειαν. εἴρηται δὲ οὕτως 
Tce etawmnogdc τῶν Covey nic ἐν tc Ba EOL YO ή ὃ ἡσπϑῦ “ἃ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ζυγῶν, οἷς ἐν τοῖς βάρεσι χρώμεϑα. ὥσπερ γὰρ 

ἐπ’ ἐχείνων τὰ ἐπὶ ϑάτερα ῥέποντα τῶν ζυγοστατουμένων τῶν χουφοτέρων 

προτίϑεται ὡς λυσιτελοῦντα τοῖς τὰς ῥοπὰς ἐξετάζουσιν, οὕτω χαὶ πανταχοῦ 

τὰ λυσιτελέστερα χαὶ ὠφελιμώτερα ῥοπὴν ἔχειν πρὸς ἐχεῖνα λέγεται πρὸς 
σ ΒΕ ΄ ἘΞ σ ΔΝ σ΄ = Vv \ (4 Ὰ \ Ἂς Az ἅπερ συμβάλλεται. ὅτι δὲ οὕτως ἔχει xal ῥοπὴν πρὸς τὸν βίον μεγάλην 

, ~ i ~ 

ἢ γνωριμότης τοῦ τέλους παρέχεται, δείχνυσιν ἐχ παραβολῆς. χαϑάπερ 
΄ γὰρ τοξόται, φησί, σχοπὸν ἔχοντες μᾶλλον ἂν to ἀπ θηξ: τοῦ 
\ 

O7 -2 
4 id ~ ΄ 

ἔοντοςς. ὥσπερ γὰρ ot τοξόται ἁπλῶς μὲν βάλλοντες χαὶ πρὸς υηδὲν 
- - 

ἐπισχυποῦντες οὗ ἐπιτεύξονται, οὐχ ἄν ἀγαϑοί ποτε τὰ τοξιχὰ γένοιντο, 
, 

οὕτω χαὶ ot σπουδαίως xat ἐναγωνίως ζῆν προαιρούμενοι, εἰ wh τέλος 

ἔχουσί τι, πρὸς ὃ τ σπουδὴν ἐπιδείχνυνται, οὐχ ἄν ποτε ἀγαϑοὶ ταῖς χατὰ 
τὴν πρᾶξιν ἕξεσι γένοιντο: σχηποῦ δ᾽ ἑχατέροις χαὶ τέλους προχειμένου ὡς 

πρὸς αὐτὸ τὰς ἐνεργείας χαὶ τὰς σπουδὰς ἀπευϑύνεσϑαι, ῥᾷον πρὸς τὴν 
χατόρϑωσιν ἕξουσιν. 

oe a “-Ἐ τ ἴω a On 

XY κα ᾿ " 

Ρ. 1094194 [αἱ @ οὔτω, πειρατέον τύπῳ περιλαβεῖν αὖτ 
ἐστι χαὶ τίνος τῶν ἐπιστημῶν ἣ δυνάμεων. 

> 7 ,ὔ ~ La ~ ~ 

t οὕτω, φησίν, ἀναγχαία ἢ γνῶσις τούτου τοῦ τέλους ἐστί, δεῖ ποι 
δ 

ἐξ 
Q > , Vv . [4 ΄ ‘ > \ 

σασϑαι αποπξιρᾶν. Sl πῶς γέν ται OVVATOY, ὡς πρὸς TOUS υηδεμίαν περι 

αὐτοῦ εἴδησιν ἔχοντας ὁλοσχερῆ τινα χαὶ οἷον τυπωτιχὴν περίληψιν ποιή- 

σασϑαι, τί ποτέ ἐστι ENR οτος χαὶ τίνος τῶν ἐπιστημῶν 7 δυνάμεων. 

ἔδειχται, χαὶ ὅτι μεγάλως ἢ γνῶσις 
> 

ὅτι μὲν γὰρ ἔστι, διὰ τῶν εἰρημένων ὃ 

ὃ αὐτοῦ πρὸς τὸν βίον λυσιτελεῖ. πῶς ἂν αὕτη July περιγένοιτο μὴ τὴν 

ὃ τ [Ὁ] (η΄ 
3 ΄ © ~ 5» ~ \ as , “» Ζ 

οὐσίαν μαϑοῦσιν αὐτοῦ: τὴ δήλην τὸ τί ἐστι τίϑησι. τοῦτο 

4: 

90 

"0 

40 

ν 50 

1 dp’ οὖν καὶ πρὸς ἃ cum Aristotele 9. λυσιτελεῖ B: συντελεῖ ἃ 28 τύπῳ γε 

περιλαβεῖν Arist. et Eustrat. Vat. 269 30 εἰ 6° οὕτω a 
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~ 5] Ω \ veers > > ~ ΄ ΄ 5] \ \ ay ~ 2 

ἐστιν 6 τὸ τί ἣν εἶναι δηλῶν τοῦ πράγματος λόγος. ἐπεὶ GE τέλος τοῦτό 4r 
ἐστι τὸ τῶν πραχτιχῶν ΠΊΕ ΤΟΣ τελιχώτατον, ἀνάγχη χαὶ ἐπιστήμην εἶναι 
Ἃ a7 4 > le 5 , . 4 \\ > la . 4 σ 

ἢ δύναμίν τινα ἧς τέλος αὐτό ἐστι. διαφέρει ὃὲ ἐπιστήμη δυνάμεως, ὅτι 
~ ΄ ΄ v ) 

ἢ μὲν γνῶσίς ἐστιν ἐξ ee. TpoTdsswv τὴν σύστασιν ἔχουσα xat at} 
~ Cee \ Ka a) x \ , \ ΕΣ / ΠῚ δ τὸς 

αὐτὸ χαὶι Ἢ αὐτο χαὶι πρώτων χαι αυξσωὼν χαι αἰτιῶν TOV συμπ τεράσματης" qn 

>! 2 ΄ ig! > , | » ¢e ‘ retorts δ 

ἢ ἐχ συμπερασμάτων ἃ ἐχ τοιούτων συνάγεται ὡς μὴ ἐνδέχεσθαί ποτε 4" 

ἄλλο χαὶ ἄλλο συμπέρασμα τοῖς προηγουμένοις ἐπιστημονιχῶς ἕπεσϑα! ἀλλ᾽ 
DEN \ > if id a. Ὁ path ‘ 3. « ἀεὶ τὸ αὐτό, ἣ G& éx τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χαὶ UH ast ϑάτερον μόριον 

Vv . ~ ~ Ὸ ua Vv 7 

ἀποβαῖνον τῆς ἀντιφάσεως ἔχουσα, GAN ἔστιν ὅτ 
g - χαὶ ἕτερον, δύναμις λε- 

\ ΄ \ 3 “« 

10 γομένη διὰ τὸ ἐπαμφοτερίζειν. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ἐναντίων iy ae αὐτῶν 

ὕλη δύναμις λέγεται διὰ τὸ ἑχάτερον ἀνὰ μέρος δυνατὴ εἶναι δέχεσϑαι, 
οὕτω χαὶ at τοιαῦται τῶν τεχνῶν δυνάμεις noua, ὅτι οὐχ ἐξ ἀνάγχης 5 

Vv >? ~ , ΄ Vv. 95}? \ “σ΄ ~ 

ἀποβαῖνον ϑάτερον μόριον ἔχουσιν ahh ἔστιν οὗ χαὶ τὸ ἕτερον. τοιαῦται 
ale at ΄ S350 Ὡς: ΄ a 

GE εἰσιν F te διαλεχτιχὴ χαὶ 7, ΠΥ SP aorta - γὰρ χαὶ ἄμφω 

χειροῦσι τὰ ΤῊ: ἀντιφάσεως ΠΗ ἐν τῷ προχειμένῳ προβλήυατι, χαὶ 

οὐδὲ πείϑουσιν ἐξ ἀνάγχης χατὰ τὸ ἕτερον, ἀλλὰ πείϑονταῖ ποτε χαὶ χατὰ 

τὸ ἀντιχείμενον" χαὶ al στοχαστιχαὶ ὃὲ τῶν τεχνῶν ὡσαύτως, οἷον ἢ χυ- 

ερνητιχὴ χαὶ ἣ ἰατριχή. ἐνίοτε γὰρ ἃ πρὸς σωτηρίαν ἐπιτηδεύουσιν ot 10 i | Hy i ok i iT} | 
a 5 ~ 

χατ᾿ αὐτὰς ἐνεργοῦντες εἰς χίνδυνον ἀποβαίνουσι, χαὶ πάντα πληροῦντες 

eee ον 
la κι 4 ~ ~ ~ , 

20 ἔστιν οὗ τὰ THY τεχνῶν παραγγέλματα τοῦ οἰχξίου τέλους 
35 \ , »" ~ a7 ~ ΄ 

ἀλλὰ χαὶ ταῖς τέχναις πρὸς ἄμφω τἀναντία χρῆσϑαι δύνανται τῶν ἐναντίων 
Ὑ \ ¢ ΄ ~ 

ὄντες ἼΩΝ χαὶ πρὸς ἅπερ βούλονται χρώμενοι, ὡς μὴ μόνον σωτῆρες 
το Sata) ie 

GAR ἔστιν οὗ χαὶ ἐπίβουλοι χαχούργω: τῶν ὑποχειμένων γινόμενοι. ᾽ 

p. 1094226 Δόξειε δ᾽ ἂν τῆς χυριωτάτης εἶναι χαὶ μάλιστα ἀρχι- 
, >) is A) , 

tx {{5Ὲ TOLAUT I Oo Ἢ πολιτιχὴ φαινεται. τῷ σι εὶ [0] x εἰ ἴω Ss 

Et yap τοῦτο τῶν πράξεσι τελῶν πάντων ἐστὶ τελιχώτατον χαὶ τῶν 15 

πον πάντων ἀγαϑῶν ὑπερέχον, εἴη ἂν χαὶ q τέχνη ἧς τέλος τοῦτό 
ἐστι, χυριωτάτη τε τῶν λοιπῶν χαὶ ἀρχιτεχτονιχή, ὡς χαὶ ταῖς λοιπαῖς ἐπι- 

τάττουσα πάσαις χαὶ τέλος ἔχουσα τῶν λοιπῶν αἱρετώτερον, ὅσα τέλη 

80 ταῖς ἄλλαις ἐστίν. οὐχ εἶπεν ᾿ ἐστίν᾽, ἀλλὰ φαίνεται" ἤδη ὃὲ ἀποδείχνυσιν 

ἐξ αὐτῶν τῶν ἐνεργημάτων αὐτῆς. 

Τοιαύτη δὲ ἣ πολιτιχή. 

yes 

p. 1094228 Τίνας yap φησιν εἶναι χρεὼν τῶν ἐπιστημῶν ἐν ταῖς 20 
, , , ΄ [εὰ 

πόλεσι, καὶ ποίας ἑκάστους μανϑάνειν, χαὶ μέχρι τίνος, αὕτη 

35 διατάττει. 
Εὶ ν ᾿" Ψ “Ἃ ἢ t CU et 4D ~ τας 5 5 - 

ul YAP TO εἰνᾶιϊι Ἢ μη εἰναι ATAWS τασὸξ 7 TAGOE TAS STLOTHUAS SY ταις 
i 

πόλεσι, χαὶ ποίας ὑπὸ ποίων μανϑάνεσϑαι. αὕτη διορίζεται καὶ μέτρον αὐταῖς 

24 εἶναι Ba: om. Vat. 269 et libri Arist. 25 δ᾽ ἡ Ba: δὲ xat ἡ Vat. 1622 et Arist. 

liber Lb 32 τοιαύτη δὲ ἡ πολιτική adiecto φαίνεται lemmatis instar a 33 φησιν 

cum libri omnes manuserr. praebeant (omittat a) nolui exterminare 
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ἐπιτίϑησι, πῶς οὐχ ἂν εἴη πασῶν ἀρχιτεχτονιχή; at μὲν γὰρ ἄλλαι νὰ το Av 

τονιχαὶ ταῖς On αὐτὰς τέχναις οὔσαις ἤδη χρῶνται xat ἐπιτάττουσι, 

υήτε εἰ δεῖ εἶναι 7 μὴ εἶναι αὐτὰς ἐξετάζουσαι. μήτε μέχρι τίνος δεῖ προ- 9 

βαίνειν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτάς, μήτε μὴν ὁποῖον δεῖ εἶναι τῶν τεχνιτῶν 

5 ἕχαστον, ἵν᾿ εἴη τῇ τέχνῃ χατάλληλος. 7 δέ γε πολιτιχὴ πολλὴν ποιεῖται 

χαὶ περὶ τούτων φροντίδα, πῇ μὲν σχοποῦσα μὴ ματαιοτεχνίαι τινὲς ἐπι- 

τηδεύωνται ἐν ταῖς πόλεσι υνηδὲν σπουδαῖον δυνάμεναι χατορϑοῦν (ἐν αὐταῖς 

χαἀντεῦϑεν τὰ ἤϑη τῶν πολιτῶν esgic τὸ τῷ εἰς παιδιάς τινας χαὶ 
ἀνηνήτους ἐργασίας ἀπασχολεῖν τοὺς αὐτῶν λογισμούς, οἵα ἐστὶν ἥ τε ἵμαν- 80 

10 τοπαιχτιχὴ χαὶ ὀρχηστιχὴ χαὶ πολλαὶ ἕτεραι; πῇ GE περὶ χαχοτεχνιῶν 

ἐξετάζουσα, υμήπου τινὲς φιλομόχϑηροι ὄντες εἰς βλάβην τῶν πολιτῶν ἐπι- 

τηδεύωσί τινα, νύχτωρ ταῖς οἰχίαις αὐτῶν ἐπευ βαίνοντες χαὶ τοιχωρυχοῦντες 

τυχὸν 7 διαιροῦντες στέγας ἣ ἱερὰ συλῶντες ἢ πῦρ ὑφάπτοντες οἰχίαις 

χαὶ ἀνϑρώποις ὀλέϑριον ἢ ἕτερ᾽ ἄττα δρῶντες φϑορᾶς χαὶ ἀπωλείας παραίτια. 

Ξ 

5» \ Ὑ ἘΚ Ἵ 7 5 f νη 

15 ἀλλὰ χἄν τινες elev τέχναι ἀνθρώποις ὠφέλιμοι, οὐδὲ ταύτας ἀβασανίστους 

ἀφίησιν ἢ πολιτιχή" μετρεῖ 6& μᾶλλον χαὶ ταύτας, μή πῇ πέρα πολὺ τοῦ 80 | | het fel il 

χρειώδους προβαίνουσαι εἰς περιττά τινα χαὶ ἀνόνητα παρεχχλίνωσι, παι- 

διώδη τινὰ χαὶ μηδὲν ἔχοντα σπουδαῖον ἐπιτηδεύουσαι, ὥς ἢ τεχτηνιχὴ τὰς | | | i 

ἁλλομένας ξυλίνους ἐλάφους ἢ woas Epey oie 7, ὄφεις ἕρποντας 7 τι τοιοῦτον. 

20 G Alesis tS) ay τέρπωνται ψυχαὶ παιδιαῖς εὐφραινόμεναι χαὶ σπουδῆς 9 ἀπεχόμεναι. 

p. 109459 ᾿Θρῶμεν δὲ χαὶ τὰς ἐντιμοτάτας τῶν δυνάμεων ὑπὸ 

ταύτην οὔσας, οἷον στρατηγιχὴν οἰχονομιχὴν βητοριχήν. 40 

τ ~ ~ > ΄ 5 

Τὴν ὑπεροχὴν τῆς πολιτιχῆς ἐχ τούτων παρίστησι χαὶ ὡς ἀρχιτεχτονι- 

χωτάτη ἐστὶν αὕτη τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐ ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων. τοῦτο 

τῷ σι ὁὲ δείχνυσι διχῶς, πῶς τε τ λέγων at τούτων ἐντιμόταται πρὸς αὐτήν, 

ἤγουν. ὅτι ὑπόχεινται αὐτῇ ὡς ἐπιταττόμεναι παρ᾽ αὐτῆς οἷον στρατηγιχὴ 

δητοριχὴ οἰχονομιχή" τοῦ πολιτιχοῦ γὰρ διορίσασθαι στρατηγῷ τε πῶς i ol | v4 
χρηστέον τῷ στρατοπέδῳ χαὶ ῥήτορι πῶς χαὶ μέχρι τίνος τοῖς λόγοις ἔν 45 

Ὁ 90 us KOLUS τ )0E ( ὶ ηἶχο DU xo πῶς ἂν χαλῶς χαὶ τε βουλαῖς χαὶ δίχαις χαὶ πανηγύρεσι χαὶ οἰχονομιχῷ ς ἂν χαλῶς 

30 διχαίως χαὶ σωτηρίως τὸν οἴχον χαὶ τοὺς αὐτῷ συνοιχοῦντας διάϑηται" 

χαὶ αὖϑις πῶς ἣ πολιτιχὴ πρὸς αὐτάς. 

\ 

NS Yap’ tadtyAS τ 
\ € , Dos) Ξ ὦ ΄ \ 
Ξ “κι τί ὃ εἴς THATTELY XALT 

A 

v 
χεσϑαι, τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων. ὥστε τοῦτ 

= Ἃ Vv \ > ΄ 

35 αν Sty τὸ ἀν ρώπινον ayavoy. 50 

Εἰ vd re ourimatat ay ΣῊΝ ware jen ἡπόχε ie 
ul YAP AL TS ἐντιμοτᾶται τῶν OVVAUEWY TAUTY) UTOXSLYTAL υετρουμξναι 

2 ene ) ἀπιτωττήνχιε pert Ae 2m) στῇ Th εὖ a 
παρ AVTYS RAL STLTATTOUSVAL, UAL αἱ πραχ τιχαὶ ἐπισ τι τὸ ξιναι ξγουσιν 

3 αὐτὰς ἃ: αὐταῖς Β 8 διαφϑείρουσαι B: διαφϑείρωσι a 9 ἀνοήτους a 

9. 10 ἱμαντοπαιχτιχὴ a: ἱμαντοποιητιχὴ B 11. 12 ἐπιτηδεύωσι a 11 ἀνό- 

τὰ ἃ 20 χαὶ σπηυδῆς ἀπεχόμεναι B: om. ἃ 92 γὰρ] δὲ Arist. 
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ὡς αὐτῇ χρησιμεύουσαι, χαὶ αὕτη ἐστὶν ἢ περὶ τῶν χαλῶν χαὶ διχαίων ἐν 4ν 

ταῖς πόλεσι διατάττουσα, ὡς αὐτὴν μὲν πρὸ τῶν ἄλλων εἶναι τὰς τῶν ἀν- 
ϑρώπων χοινωνίας χαὶ πολιτείας συνέχουσαν ἐν τοῖς δέουσι. υνηδεμίαν δὲ 

πρὸ αὐτῆς, ἅτε χαὶ | αὐτῆς μὲν ἐπι το τος χαὶ προεχούσης, τῶν δ᾽ ὅν 
5 ἄλλων ὑποχειμένων αὐτῇ. πῶς οὐχὶ χαὶ τὰ τῶν ἄλλων τέλη τῷ ταύτης 

ἂν ὑποχέοιτο χαὶ ὕπ᾽ αὐτὸ ἀναφέροιτο, χαὶ εἴη ἂν τοῦτο τὸ ἀνθρώπινον 

ἀγαϑόν. 

ρ. 109407 Et γὰρ χαὶ ταὐτόν ἐστιν ἑνὶ χαὶ πόλει, μεῖζόν ye χαὶ 

ϑειότερον τὸ τῆς πόλεως φαίνεται χαὶ λαβεῖν χαὶ σώζειν. 

ὯΝ ft \ λ > \ v 4 ΟΝ , Δ EN 10 Thy ταυτότητα xat τὴν διαφορὰν ἔοιχε τιϑέναι διὰ τούτων, ἣν αὐτὴ 5 

πρὸς ἑαυτὴν ἀναδέχεται ἣ εὐδαιμονία, ὡς τέλος οὖσα πολιτιχῆς τινος, ἤγουν 
ἠϑιχῆς ἅμα καὶ πολιτιχῆς ἁπλῶς, ταὐτὸν μὲν γάρ ἐστι τὸ τέλος ἀμφοῖν 

περ ἐστὶ τὸ ἐν ἀρεταῖς τέλειον ὡς οὕτως εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ τὸ 
᾿ ΤΕ \ me, Neg NS oar nee "5 εἰς Nabe ΩΣ, 

μὲν μεῖζον χαὶ θειότερον, τὸ δὲ ἔλαττον χαὶ ἀνϑρωπιχώτερον: χαὶ τοῦτο 

15 χατασχευάζει δι᾿ ὧν ἐπιφέρει. 

p. 109409 ᾿Αγαπητὸν γάρ φησι χαὶ ἑνὶ μόνῳ, κάλλιον δὲ χαὶ ϑειό- 10 
\ ὶ τερον ἔϑνει χαὶ πόλεσιν. 

τοῦτό τις εἴτε ἐν ἑτέρῳ χατορϑοῖ: ἀλλὰ χάλλιον 

Se \ > Cen \ \ \ >) \ ~ Ww > , > \ ΄ Καὶ τὸ ἐν ἑνὶ μὲν γὰρ τὸ ἀγαϑὸν κατορϑοῦν ἄξιον ἀγάπης ἐστὶν ὡς 
xahov, εἴτε ἐν ἑαυτῷ 

> ἰ 
Ψ 

20 ἐστὶ χαὶ ϑειότερον εἰ ἐν ἔϑνει χαὶ πόλεσιν ἣ τοῦ ἀγαϑοῦ χατόρϑωσις γί- 
΄ ΄ ΄ eA , “5 ΄ ~ ~ \ 

vetate χαάλλιον uév, ὡς ἐπὶ πλειόνων ἐξαπλουμένης τῆς χαλλονῆς χαὶ ‘ Hy 1 i> is 

πλείονος een τῆς χοσμιότητος, ὥσπερ εἴ τις ἐρεῖ φωτεινότερον εἶναι 

φῶς τὸ εἰς πλεῖον διάστημα ἐξαπλούμενον τοῦ wen εἰς ἔλαττον " 1 
΄ avs σ \ > Q ~ Q_~ v F > , > ae ΠΥ 

ϑειότερον δέ, ὅτι τὸ ἀγαϑοποιεῖν ϑεῖον ἔργον ἐστίν. ὅσῳ οὖν πλείω τὰ 

25 ἀγαϑοποιούμενά τε χαὶ βελτιούμενα, τοσούτῳ πλείων 7 ἀγαϑοποίησις- χαὶ 

διὰ τοῦτο χαὶ τὸ ἔργον ϑειότερον. 

p. 1094010 Ἡ μὲν οὖν μέϑοδος τούτων ἐφίεται πολιτική τις οὖσα. 

Ῥ 

ί 
λέγοιτο δ᾽ ἂν ἱκανῶς, εἰ χατὰ τὴν ὑποχειμέν yy ὕλην διασαφηϑείη. 

Μέχρι μὲν τῶν εἰρημένων τὸ πρῶτον προοίμιον πεπλήρωται, τριῶν 1 
80 ὄντων ἁπάντων, ἅπερ ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ προτέταχται. δέδειχται δὲ ἐν 

τούτῳ, ὅτι τέ ἐστί τι τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων τελικώτατόν τε χαὶ 
σχοπιμώτατον, ὕφ᾽ ὃ πάντα ἀνάγεται" χαὶ ὅτι δεῖ τοῦτο ζητεῖν ὡς συντε- 

λοῦν μεγάλως ἡμῖν εἰς τὴν ἐν βίῳ χκατόρϑωσιν-: χαὶ ὅτι τῆς ἀρίστης ἂν 

εἴη τοῦτο τῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων, ἥτις ἐστὶν ἢ πολιτιχή" χαὶ ὅτι 2 

9 ϑειότερον Ba et Arist. cod. Lb: τελεώτερον Arist. vulg. 16 ἀγαπητὸν γάρ B, ut Arist. 

Kb; ἀγαπητὸν μὲν yap a et Arist. vulg. φησι om. a ef. p. 15,33 27 addunt 

verba Aristotelia τὸ γὰρ ἀκριβὲς --- δημιουργουμένοις Ba 32 ὑφ᾽ ὃ a: ὑφ᾽ ὦ B 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. “ 
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~ > iw a σ 

τοῦτό ἐστι τὸ ἴδιον ἀγαϑὸν ἀνϑρώπου ἡ ἀνϑρωπος: χαὶ ὅτι χαὶ ἐν ἀνϑρώπῳ ὅν 

μὲν ἑνὶ χαλόν ἐστι τοῦτο χατορϑοῦν, χρεῖττον ὃὲ τοῦτο πολλῷ, εἰ ἐν 
YC ~ Ἦ ὦ ¢ , aN Wee 2F ~ ‘ ΄ 
εῦνει τις τοῦτο χαὶ ἐν πόλεσι χατορϑώσειεν, ἐπὶ πλεῖον ἐξαπλῶν τὴν μετά- 
> ~ > ~ > ~ κι a7 

δοσιν τοῦ ἀγαϑοῦ. μεταβαίνει δὲ νῦν ἐπὶ προοίμιον ἕτερον. ἐν ᾧ διδάσχει 
\ ~ . ΄ a ὦ 417 

5 τὸν ἀχροατὴν τῶν λεγομένων ὁποίους δεῖ τοὺς λόγους ane) ae λέγει ῷ 

τοίνυν χαϑιστῶν ὥσπερ τὸ πρῶτον T PAOLO ὡς 7 μὲν προχειμένη μέϑοδος 

ΒΕ, Ge ἢ τούτων ἐφίεται πολιτιχή τις οὖσα. τούτων; τίνων; χαὶ μὴν ὡς περὶ ξνὸς 
5 τὰ Pa > > Q.~ » > > 

τέλους ἔφατο, λέγω δὲ τοῦ ἀνθρωπίνου ἀγαϑοῦ. πῶς οὖν οὐχὶ τούτου 
ΕΕῚ “ ΄ > > ~ ΄ 

φησὶν ἀλλὰ τούτων ὡς me πολλῶν; 7 τάχα, ἐπειδὴ τοῦτο τὸ τελιχώτατόν 
»} ~ ΄ ᾿] 

10 ἐστι χαὶ πολλά εἰσι τέλη τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ περιεχόμενα χαὶ ὑπ᾽ αὐτὸ ἀναγό- 
\ ὰ μενα, χαὶ δεῖ χατὰ THY EavTOD τάξιν ἕχαστον τὰ ἀνήχοντα αὑτῷ πάντα Unt 

4 Ὅν... > f > “5 \ 3 Ld C SN “ὦ. aC ~ χεχτημένον or ἐχείνων εἰς αὐτὸ ἀναφέρεσϑαι, διὰ τοῦτο πληϑυντιχῶς 
εἴρηχεν. 7 εἰ δεῖ χαὶ τοῦτο εἰπεῖν, ἐπεὶ ἄλλως μὲν τοῦτο χατὰ τὴν ἠϑιχήν 

ἐστι χατορϑούμενον, ἥτις πολιτιχή τίς ἐστι, xa ἑνὸς ϑεωρουμένη βελ- 35 
15 tlwow, ἄλλως δὲ χατὰ τὴν πολιτιχὴν ἐξαπλουμένην χοινότερον, διὰ τοῦϑ᾽ 

ὡς εἰπεῖν πολλῶν εἴρηχε. πῶς ὃὲ πολιτιχή τις ἢ ἡϑιχὴ ὠνόμασται: 

ἐπειδὴ πολιτιχὴ ἁπλῶς ἣ ἐν eter χαὶ πόλεσι χατορϑοῦσα τὸ ἀγαϑόν, πο- 

λιτιχὴ 62 τις οὐχ ἁπλῶς, xalP ἣν ἐν Eve τινι τοῦτο χατορϑούμενον φαί- 

vetat. χαὶ πολίτης γὰρ ἀγαϑὸς ἄνϑρωπος λέγεται, ὅς γε τοῖς εὔφροσι 

20 πειϑόμενος τὴν ἀρετὴν χατορϑοῖ. ᾿ πολιτιχὸς δὲ ae ὁ τὰ χαλὰ χαὶ τὰ 
a7 Ὁ, ἄς Sant 5] Je ~ τ ions ~ ΄ δίχαια. αὐτός τε εἰδὼς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ διδάσχων ἐν πόλεσι χαὶ τῆς τελειό- 40 

> 5 ~ > \/ >\ 7 > q? τητος ἐν πολλοῖς ἐφιχνούμενος. πολίτῃ δὲ ἱκανὸν ἢ πολίτης ἐστίν, εἰ xad 
ἑαυτὸν εἴη τὰ δέοντα χατορϑῶν χαὶ χοινωνὸς αἀγαϑὸς τοῖς πολιτευομένοις 

΄ 4 3) Ἃ e ~ > \ \ ς ΄ oc 

γινόμενος. Λέγοιτο δ᾽ ἂν ἱκανῶς εἰ xata τὴν ὑποχειμένην ὕλην 

25 διασαφη ϑείη. ἐντεῦϑεν τοῦ δευτέρου προοιμίου ἀπάρχεται, διδάσχων 

ὡς οὐχ ἀχριβὴ τινα χρὴ χαὶ ana Ὁ ἀϑραυστον οὐδ᾽ ὡς ἐξ ἀναγχαίων τινῶν 
Ἁ aS , ΄ ΕῚ ? ε ~ ν 5 ΄ > 

συνισταμένην THY διδασχαλίαν ἐχδέχεσϑαι, GAA ἱχανῶς ἐχειν αὐτήν, εἰ 

χατὰ τὴν ὑποχειμένην ὶ διασαφηϑείη,. ἤγουν τὴν ἑρμηνείαν 45 

χαὶ τὴν δήλωσιν δέξαιτο. “ἢ δὲ ἐφ᾽ ἑχάστης μεϑόδου χαὶ τέχνης λέγεται 

80 τὸ ὑποχείμενον αὐτῆς, περὶ ὃ καταγίνεται. ὑποχείμενον δὲ τῇ ἠϑικῇ χαὶ 

πολιτιχῇ τὰ ἐν βίῳ ἐστὶ πράγματα χαὶ at περὶ ταῦτα τῶν ἀνθρώπων πρά- 
/ \ \ fod \ 5 σ΄ > Ἂν > ΄ > \ > 

ξςεις TE UAL SVEPYELAL, ATLVA τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ VOSYOUSVMY εἰσι AAL οὐχ 

RQ. Mm 

τ 

ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, ἀλλ᾽ ἔστιν οὗ χἀπὶ τὸ ντιχείμενον ἀποπίπτοντα. 
‘ > aN ~ \ Le 7 ~ c 2 \ \ , \ c , νυ 

χαι STEL TOLOUTOY τὸ UTOXELUEVOY τῶν Ws ETL TO πολύ. χαὶ οἱ λόγοι οἱ ὃ0 

35 παραδιδόντες ἂν αὐτοῦ. διὸ οὐδὲ γρὴ av γαγκαιηα τινὰς ἀποδείξεις περὶ 

τῶν οὕτως ἐνὸ 0 up μέτρον οἱ λόγοι τῶν mare 
> 

νδεχομένων ἀπαιτεῖν: ὥσπερ γὰ 

των εἰσί, περὶ ὧν λέγονται, χαὶ δεῖ τὸ uw ἘΠῚ ἜΝ ον εἶναι το τὸ 
μετρούμενον: οὐ δύναται δὲ τὸ ἀεὶ τ τὴ ὡσαύτως τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
οὕτως ἔχοντι ἐφαρμόζεσϑαι. ὑπερβαλεῖται γὰρ τὸ ἀεὶ ὃν τὸ ποτὲ τοῦ 

40 εἶναι ἀναχοπτόμενον. εἰ οὖν χατὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην, ἤτοι τὰ παρὰ 
ἀνθρώποις χαλά τε χαὶ δίχαια ἢ διὰ τῶν λόγων διασάφησις, ἤτοι παρά- ὃν 

2 τοῦτο (post δὲ) B: om. ἃ 20 προοιμίου ἃ: προοίμιον Β 
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>) στασις χαὶ δήλωσις γένοιτο, ἱκανῶς dy λέγοιτο. οὐχ ἂν δὲ διχαίως τὴν 

ἡϑιχήν τις χαὶ πολιτικὴν ἀποπέμψαιτο μέϑοδον εἰ τοιαῦτα περὶ αὐτῇς 

> 

ἐπαγγέλλεται, ἐπεί γε οὗτος χαὶ τὰς χαριεστάτας πάσας τῶν τεχνῶν ὡς 

yn χαλῶς ἐχούσας ἀποβδελύξεται, οἷον ῥητοριχὴν Ἰραμματιχὴν διαλεχ εχτιχὴν 
> \ \ ~ is ΄ σ \ Vv 

ἰατριχὴν χαὶ ἁπλῶς ἁπάσας ὅσαι περὶ τὰ ἔνυλα χαταγίνονται, χαὶ αὐτὴν 
Ἁ ΄ Ἀ ὋΣ 2 \ \ \ Vv g N) > ΄ bate > 

τὴν φύσιν ὅση περὶ ὕλην ἐστὶ xal τὰ ἔνυλα, ὅτι μὴ ἀπταίστως ἀεὶ ἐνερ- 
- ἊΨ ΄ 

γοῦσιν, ἀλλ᾽ ἔστιν οὗ χαὶ ἀποτυγχάνουσιν. 

Ρ. 1094012 Τὸ γὰρ ἀχριβὲς ο χ ὁμοίως ἐφ᾽ ἑχάστου γένους ἐπι- 

ζητητέον, ὥσπερ οὐ 0 : ἐν τοῖς δημιουργουμένοις. 

Τοῦτο χατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ μὴ δεῖν ἀχριβεῖς χαὶ ἀναγχαίους 
ἀπαιτεῖν τοὺς παραδιδομένους λόγους ἐν τοῖ 

ΝΥ ~ / \ > la ἫΝ 5 

μηδὲ πᾶς λόγος τεχνικὸς ἀχριβής ἐστιν, οὐ 

ἡϑικοῖς χαὶ πολιτιχοῖς, ὅτι 

ὲ ὁμοίως τεχνίτης ἕχαστος 

ἀπατεῖται χατὰ τὴν ἑαυτοῦ τέχνην τὸ ἀχριβὲς ἐπιδείχνυσϑαι. χαὶ τοῦτο 
παρίστησιν ἀπὸ τῶν δημιουργικῶν τεχνῶν χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὰς δημιουρ- 

γουμένων. δημιουργιχαὶ δὲ λέγονται τέχναι at ποιητιχαί, χαὶ δημιουργού- 
μενα τὰ On’ αὐτῶν ἀποτελούμενα ἔργα. εἰς τρία τοιγαροῦν τῶν τεχνῶν 

διῃρημένων. εἰς ϑεωρητιχὸν εἰς πραχτιχὸν εἰς ΠΣ ἐχ τῶν ποιητιχῶν 

παρίστησι τὸ λεγόμενον, φημὶ δὴ τὸ μὴ, δεῖν ἐπὶ πάντων δμοίως ζητεῖν 
‘ 

τὴν ἀχρίβειαν. ἐναργέστερον γὰρ τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν τοιούτων pat: ny 

, 

νεται τεχνῶν, διὰ τὸ τὰ ὑποχείμενα αὐταῖς χαὶ τὰ ἔργα αἰσϑήσει εἶναι (γον; ' ; 
γνωστά, τίνα τε χαὶ ὁποῖα εἰσιν: de γὰρ ὅτι ἕν εἶδός ἐστι τέχνης τὸ μι- 

A SEO , ~ tS » Q = > an >i Ne Yd 

μητιχὸν ἀνθρώπου μορφῆς ἢ ἀνϑρωπος: διαιρεῖται OF εἰς εἴδη διάφορα 

χατὰ τὰς τῶν ὑποχειμένων διαφοράς" χαὶ πρῶτον μὲν εἰς ζωγραφιχὴν χαὶ 

ἀνδριαντοποιητιχήν᾽ ἢ δὲ εἰς χηροπλαστιχὴν τηχτιχὴν γλυφιχὴν τεχτονιχὴν 

λιϑοξοϊχήν. ἀλλ᾿ ὃ μὲν γραφιχὸς πλεῖον ἀπαιτεῖται τὸ ἀχριβὲς τῆς υἱυήσεως | ᾿ S429 i Ital al eat 

διὰ τὸ τῆς ὑποχειμένης αὐτῷ ὕλης εὔξιχτον, ὃ OE χηροπλάστης χηρῷ χαὶ 
πηλῷ xat τοῖς τοιούτοις γρώμενος ἧττον μὲν ἐχείνου, μᾶλλον OS τῶν 

| ‘ \e ‘ | ? ‘ 

λοιπῶν. ὃ δὲ téxtwv xat γλύπτης λιϑοξόου μᾶλλον, τῶν προτέρων λειπό- ’ Ι Ι ; 
B} , ia a. OQ es ~ ~ v , Ss 

μένος εἰς ἀχρίβειαν, ὃ δὲ λιϑοξόος τῶν λοιπῶν ἔχει πάντων δυσμεταχει- 
΄ \ De ore) eae. , > ~C to, > \ > 

ριστότερον τὸ αὐτῷ Omoxetusvoy χἀντεῦϑεν ἕξει τὸ ἀχριβὲς ἧττον xatop- 

ϑούμενον ἅμα χαὶ ἀπαιτούμενον. ἱχανὸν οὖν Exdotw εἰ χατὰ τ Ι 
/ [τά Ω, ὦ ΡΥ 2 ~C - \ ΄ ΄ 

μένην ὕλην χατορϑοῖ. γένος δὲ ἐνταῦϑα 4 *A ntococéhyc TO ὑποχείμενον 

ἐχάλεσε χαὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς. τὸ γὰρ γένος ὕλῃ avahoyet τῇ τῶν δια- | il ! Al 

φορῶν ἐπεισελεύσει εἰδοποιούμενον, 7 te ὕλη γένει συγκεχυμένη χα 
\ ~ ὟΝ ~ 

ἑαυτὴν οὖσα χαὶ pore μυὸς χαὶ ὑπὸ τῶν εἰδῶν μορφουμένη ὥς τινων 

διαφορῶν. χαὶ ὡς τὸ γένος δυνάμει τὰ εἴδη, χαὶ ἐχ τοῦ δυνάμει προϊὸν 

εἰς ἐνέργειαν, οὕτω χαὶ 7 ὕλη δυνάμει τὰ ἐξ αὐτῆς, χαὶ ἐχ τῆς στερήσεως 

προϊοῦσα. εἰς εἰδοποίησιν. 

15 

20 

on 

ὃ οὗτος B: οὕτως a 4 διαλεχτιχὴν B: om. ἃ 8 ἐφ᾽ ἑχάστου γένους Ba: ἐν ἅπασι 

τοῖς λόγοις Arist. 21 ὁποῖα B: ποῖα a 24 τηχτιχὴν Be om. a 29 ἔχει B: 

ἔχων a 30 ἕξει a: ἥξει B 
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\ 

p. 1094014 Τὰ δὲ καλὰ καὶ τὰ δίκαια, περὶ ὧν ἣ πολιτιχὴ σχο- ὅν 

πεῖται, τοσαύτην ἔχει διαφορὰν χαὶ πλάνην, ὥστε δοχεῖν νόμῳ 80 

μ ἡ. μόνον εἶναι, φύσει δὲ ! 

4 CF ΄ Q. "4 Lee ἘΞ A © ~ £ >] Vv . 

"Περὶ τῶν ἑξῆς ῥρηϑησομένων λόγων εἰπὼν ὁποῖοί ποτ΄ ἔσονται, χαὶ 
c ~ c ΄ o c .+- ~ , 

5 ὅτι ἱχανὸν αὐτοῖς εἰ χατὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην ἢ ἐξ αὐτῶν διασάφησις 
> 5 ΄ ες» 

Ἰένηται, εἶτ᾽ ἐπὶ τὸ χαϑόλου τὸν λόγον ἀνενεγχὼν ὡς οὐ πάντες Of λόγοι 
> 

προχείμενα, χαί τ᾿» ie Q- τὴν αὐτὴν ἀχρίβειαν ἐπιδέχονται, tee αὐτὸν ἐπ 
σ \ \ 3 4 \ \ 7 “' ΐ 4 ‘ 

φησιν ὅτι τὰ παρὰ ἀνθρώποις χαλὰ χαὶ δίχαια, περὶ ὧν 7 πολιτικὴ oxo- 

πεῖ, πολλὴν ἔχει χατὰ τὴν δόξαν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις διαφορὰν χαὶ 3s 
10 πλάνην, χαὶ τοσαύτην, ὡς δοχεῖν νομίσει μόνῃ χαὶ ὑπ ἘΠ: ταῦτα χαὶ 

μηδὲν εἶναι χατὰ τὴν φύσιν διὰ τὸ ἄλλοις ἄλλως δοχεῖν χαὶ ἄλλα παρ᾽ 

ἄλλοις εἰσάγεσθαι χαλά τε χαὶ δίχαια, ὡς τῶν το- παρὰ πᾶσιν ὄντων 
X ~ Poy ep ete! Α ΞἾ τὸ το Marais a porns ϑέμενον οὔτ τῶν αὐτῶν. χαὶ ἔστι τὸ χαϑο ικώτερον τῷ μεριχωτέρῳ ODVUEUEVOY οὕτω 

‘ \ S21 / ‘ : \ Q7 5 

συλλογίσασϑαι: τὰ παρὰ ἀνθρώποις χαλὰ χαὶ δίχαια διάφορα χαὶ πεπλα- 
~ nan ΄ 

15 νημένα: περὶ τῶν διαφόρων καὶ πεπλανημένων οὐχ ἔστι pea an oD aE λόγους 

ἀχριβεῖς: περὶ τῶν ἀνϑρωπίνων ἄρα χαλῶν χαὶ διχαίων οὐχ ἔστι παραδοῦναι 40 

λόγους ἀχριβεῖς. 

p. 1094016 Τοιαύτην δέ τινα πλάνην ἔχει xat τὰ ἀγαϑὰ ἕως τοῦ 
σ e\ a 2? 3 Ἂ ’ 

ἕτεροι δὲ Ov ἀνδρείαν. 

20 ‘O μὲν τοῦ πρώτου τούτου βιβλίου σχοπὸς περὶ ἀνθρωπίνου ἀγαϑοῦ. 
τ ~¢ a? c a yi / ΄ "» Ὑ c 

ἐνταῦϑα δ᾽ ὃ ᾿Αριστοτέλης ὁποῖοι ἔσονται of λόγοι εἰπεῖν προϑέμενος χαὶ 
A 

πὶ τὸ χοινότερον ὡς πάντα sepa τὰ χαλὰ χαὶ δίχαια 45 Qu S| (ἢ < [ΟἹ NS ( - νὴ My 

\ ἴδ δ ἊΣ ~ 2 , eye ᾿ LNs 5. Qi 7 
περὶ wy ἣ πολιτιχὴ ζητεῖ, χατηνέχϑη πάλιν ἐπὶ τὸ ζητούμενον avipw- 

πινον ἀγαϑόν, χαί φησιν ὅτι ὡς ἁπλῶς ἐπὶ τῶν χαλῶν χαὶ διχαίων περὶ 
\ = a id A v ‘ ~ 5.5 iQ ΄ > , o \ > ~ 

25 ἃ ἢ πολιτιχὴ ἔχει, πολλὴ τοῖς ἀνθρώποις διαφορά, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν 
9 >) ~ 3 Q~ SN ity ΄ yx 7s / δ 5. ~ > ’ παρ᾽ αὐτοῖς ἀγαϑῶν. διὰ τί; διότι συμβαίνει πολλοὺς ἐχ τῶν δοχούντων 

5 ~ ’ Q~ 5 4 ~ \ x c , \ PS , \ —_ αὐτοῖς ἀγαϑῶν βλάπτεσθαι: πλοῦτος γὰρ χαὶ ὑγεία χαὶ ἀνδρεία χαὶ τοιαῦτα 
og > OX > ~ ~ > ἢ , > , ΄ >> 557 \ aes ἀγαϑὰ Goxodvta τοῖς ἀνθρώποις ἀπώλεσαν τινας. οὐχ ὀλίγοι γὰρ 

Φν \ ~ wv ay 2) > & 7 bY ΄ ar > ~ ΦΙ 

ῃρέϑησαν διὰ πλοῦτον, ἄλλοι ὃὲ Gt ἀνδρείαν. ἀνδρείαν ὃὲ ἐνταῦϑα οὐ 50 

30 ἘΝ “tdupaety φησιν ἀρετὴν ἐν συμμέτρῳ ϑεωρουμένην τῆς τοῦ ϑυμιχοῦ 
-Ὁ ~ X 

δρμῆς χαὶ ὀρέξεως, ἀλλὰ τὴν χατὰ τὸ σῶμα λαμβανομένην, 7 χαὶ ἰσχὺς 
΄ ΟῚ ΄ - ~ ~ \ 

ρος TNA oats πρὸς τὴν ἐν τῇ ψυχῇ ἀνδρείαν ἀναλογοῦσα. ὡς γὰρ 
[4 ἔσσαρες αἱ γενιχαὶ ἀρεταί, φρόνησις ἀνδρεία σωφροσύνη ὃιχαι- 

2 ~ ~ 

ν τῷ σώματι ταῦτα τέτταρα, εὐαισϑησία ἰσχὺς χάλλος ὑγεία, 

ΣΕ Wat ΣΝ 
Εν τὴ Οὐχ © 
οσύνη, οὕτως 

ε ς Χ ΄ > ~ ~ ZY U ‘4 
35 ἢ μὲν φρονήσει ἀναλογοῦσα, ὡς γνῶσίς τις οὖσα ἐν Cwov ϑεωρουμένη 

6 γένηται B: γένοιτο a ἀνεγχὼν ἃ 10 ταῦτα εἶναι χαὶ ἃ 13 τῶν μεριχω- 

τέρων ἃ 18 ἕως τοῦ Β΄: verba Aristotelia plena praebet a 19 ἀνδρείαν ἃ: ἀναν- 
δρείαν Β 34 εὐαίσϑησις ἃ 
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σώματι. ἣ δὲ τῇ | ἀνδρείᾳ. ὡς χαρτεριχὸν τὸ σῶμα ποιοῦσα χαὶ φερέ- 

πόνον, τὸ δὲ τῇ σωφροσύνῃ, ὡς τὸ σύμμετρον παριστῶν ἐν ἐπε χαὶ 

συνϑέσει πρὸς ἄλληλα τῶν μορίων τοῦ σώματος. ἢ δὲ τῇ διχαιοσύνῃ, ὡς 
ἐν τῇ χράσει τῶν χυμῶν τὴν χατὰ φύσιν ἀναλογίαν φυλάττουσα. ἢ υὲν 

οὖν οὕτως ἐνταῦϑα τὸ σημαινόμενον τῆς ἀνδρείας ἐχλήψῃ, ἔσται συντε- 
ταγμένη προσφυῶς τῷ πλούτῳ ὡς ὀργανιχὸν xual αὐτὸ ἀγαϑὸν χατὰ τὸν 

τρόπον τῆς χρήσεως 7 ὠφελοῦσα ἣ βλαπτουσα, εἰ μήπου τις ἔξωϑεν ὃ! 
: > (ἢ )} Ab ated Vv ae! \ / ΄ 

ETLUEOLY βλάβης TOLS εχουσι γίνοιτο πρόφασις, ει τὴν χυριὼς eae 

~ 2 

@- 

ἐρεῖς ὅτι Ev πρὸς ἕν ἀντέϑηχε, πρός τι τῶν ey χαὶ ἔξωϑεν ἕν τῶν 
ἐντὸς χαὶ κατὰ ψυχήν, δειχνὺς ὅτι χαὶ ἐν τοῖς χυρίως παρ᾽ τὴ ἀγαϑοῖς 

εἰσάγεται τὸ ἀμ- aos διὰ τὸ 2x τούτων τινὰς βλάπτεσϑαι 7 διὰ φϑόνον 

ἐπιβουλευομένους 7 μαχομένους ἢ εὐλόγως ἣ χαὶ παραλόγως ἐνίοτε, ὡς 
χαὶ δημώδη λόγον χρατεῖν τὸ ἀχίνδυνον τοῖς δειλοῖς ἐφαρμόζοντα χαὶ μὴ 

χλαίειν λέγοντα τὰς μητέρας αὐτῶν. 

- ? > ’, > , 7.4 

p. 1094019 ᾿Αγαπητὸν οὖν περὶ τοιούτων χαὶ ἐχ τοιούτων λέγοντας. 

> \ , \ > ¢ ΄ ἽΝ \ 
Exet τοσαύτην φησὶν ie ἀυφιβολίαν τὰ παρὰ ἀνθρώποις χαλὰ χαὶ 

δίχαια χαὶ ἀγαϑὰ χαὶ οὐχ ἔστι βεβαία τις τς τούτοις περὶ αὐτῶν χαὶ 
΄ > , ΄ - 5 ~ as ~ 

υόνοια, εἰ χαὶ ἡμεῖς περὶ τούτων λέγοντες οὐ μετ᾽ ἀχριβοῦς χαὶ λεπτομεροῦς 
ΡΥ Yee e ~ \ > C ~ 355) ΄ > 

GR ὁλοσχερῶς χαὶ παχυμερῶς χαὶ οὐ χαϑαρῶς, ἀλλ ὡς ἐν 

τὴν περὶ τούτων ἀλήϑειαν ἐνδειξόμεϑα, ἀρχεστέον τοῖς λεγομένοις, 
~ ΄ 5) > ΄ ΄ ν 344 

ὅμως ἐπεὶ οὐχ ἀναγχαῖα τὰ ὑποχείμενα οὐδ᾽ det ὡσαύτως ἔχοντα ἀλλ᾽ 
5 Ων \ ἊΝ ed > ~ c 5 τι 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀνάγχη χαὶ τὰς περὶ τούτων δείξεις ἐχ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ 

πολὺ προτάσεων ἀποτελεῖσϑαι. ὥστε χαὶ τὰ eee ἄσματα οὐχ ἀναγχαῖχ 
> \ ~ ΄ as, | \ \ v > \ ΄ ~ 
ἀλλὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔσονται, εἰ χαὶ ἐξ ἐπα τὴς τιϑεμέναις ταῖς ‘ 

προτάσεσιν ἕπονται. ἐπεὶ γὰρ οὔτε τὰ ὄντα οὔτε τὰ γινόμενα ἐξ ἀνάγχης 
, a4 ld , ~ ~ , 

εἰσὶν ἢ γίνεται πάντα, ἀλλ᾽ ἔστι τινὰ διαχοπτόμενα τοῦ εἶναι χαὶ. τοῦ γί- 

veovat, ἐντεῦϑεν χαὶ τὸ le παρεισάγεται χαὶ διαιρεῖται εἰς τρία 
>] / >} ) Vs \ \ \ 

τὸ ἐπισὴς τὸ ἐπ EAAGGOV. χαὶ TENL μὲν TO 
5 \ = > \ 

TAH, εἰς TO ὡς ETL τὸ 
"4 

πολὺ 

ἀνα χαῖον ἐπιστήμη ee νεται ἀναγχαία οὖσα χαὶ ἐξ avayxatwy avay- 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ προτάσεων τὰ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ συνάγουσα συμπεράσματα, 

δὲ τὸ ἐπίσης λογισμὸς χαὶ προαίρεσις, xprtrxat οὖσαι δυνάμεις χαὶ 

ἄμφω τὰ μέρη τῆς ἀντιφάσεως ἑχατέρωϑεν ταλαντέυουσαι χαὶ ὃ ἂν δόξῃ 

δέον τοῦτο τοῦ ἀντιχειμένου τιϑέμεναι προυργιαίτατον. περὶ δὲ τὸ ἐπ 

ἔλαττον οὐδεμία δύναμις χαταγίνεται. διὸ χαὶ τύχῃ χαὶ αὐτομάτῳ οἱ πα- 

λαιοὶ τὸ τοιοῦτον ἀνέϑεντο, τοὺς περὶ τούτου λόγους ἀποδιδόναι μὴ ἔχοντες. 

1 χαρτερὸν a 6 αὐτὴ ἀγαϑὸν a 10 ἐντὸς ἃ: ἐχτὸς B 11 διὰ τὸ καὶ ἐχ τού- 

των ἃ 12 εὐλόγως Β: ἀλόγως ἃ 15 rhesin usque ad yerba zat συμπεραίνεσθϑαι 

1094622 praebet a 16 τοσαύτας -- ἀμφιβολίας: ἃ 18 οὐ Β: μὴ ἃ 

21 ἐπεὶ yap οὐχ a 24 ἀλλὰ τῶν B: ἀλλ᾽ ἃ 34 προυργιαίτερον a 30 

(ante τύχῃ) om. a χαὶ (post τύχῃ) a: om. B 

or 
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~ ΄ ΄ 2 >) ~ 

ἐπεὶ οὖν τὰ πραχτὰ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ be hie, ἐστὶ χαὶ οὐ τῶν 6r 

ἀναγχαίων ὡς ποτὲ χαὶ διαχοπτόμενα, ὃ περὶ τούτων ϑεωρῶν εἴτε ὡς χα- 

λῶν εἴτε ὡς αἰσχρῶν ἣ ὡς ἜΡΙ ἢ ἀδίχων ἢ ὡς ἀγαϑῶν 7 φαύλων 30 
\ 

ἐξ ἀνάγχης ἐκ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λαμβανῶν τοιαῦτα χαὶ συμπεραίνεται. 
Co Noes wy. ~ 3 \ > x 5 ἊΝ ΘΝ ς 

5 ὥστε ual εἴ τίς τι τοιοῦτον ἀγαϑὸν εἶναι δεδειχὼς ἣ χαλὸν 7 δίκαιον ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ἀληϑεύει, ἐνίοτε δὲ χαὶ ψεύδεται, οὐ παρὰ τοῦτο μεμπτέος, 
΄ 5 ~ fay a/a ἂν ~ 

ὅτι μήτε ἐξ ἀναγχαίων μήτε ἀναγχαῖον 0 δεέδειχε. τὸ μὲν οὖν παχυλῶς 
\ ἡ τ 5 Η - > ΄ 5 ANG (Es > LO ee Η ὌΝ ΄ 

πρὸς τὸ λεπτομερὲς τῶν ἀναγχαίων ἀποδείξεων ἀντιτέϑειχε, τὸ OF τύπῳ 
Χ ΡΣ ~ Wey ORs τος Ves NF Ω δι 

πρὸς τὸ χαϑαρῶς ual ἐναργῶς. τὸ δὲ ἐνδείχνυσϑαι πρὸς τὸ ἀποδείχνυσϑαι. 3 
-_ ε ἘΞ Pe “wy 5 5 - τον fe a) ‘ -- eA AP τς 10 ἀπόδειξις μὲν γὰρ χαϑαρῶς xat βεβαίως τὸ ζητούμενον παριστᾷ, ἐνδειξις 

Ὁ ΄ \ > ΄ ὯΝ Σ 

δὲ διά τινων ἐχτυπώσεων χαὶ αὐτο χαὶ LE τὸ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ 
+. \ > ΄ > ΄ Oh Ms οὐδὲ 

TOAD προς τὸ ἀναγχαῖον, ως EXEL (yOD μὲν αἀδιαχώποηυ ZEvVOVTOS, τοῦ GE GLO- 

΄ Vv 4 yr 

XOTTOWEVGD TOTE. EOTL GE λεπτομξ 

Lal ΄ 5 ~ ~ ἫΝ ~ c 5 \ ᾿ \ ¢ / 5a 7 

ἀμέσων ἀνιοῦσα ἀρχῶν, ἃς ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εὑρίσχειν ἀδύνατον, 
3 ΟῚ + » ΄ ~ ΄ > ΄ αἰ > ΄, π 5. 2 

15 ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγχης τοῖς παχυλωτέρως δειχνύουσι λόγοις ΘΡΧΘΩΠΕυΒῚ εἰχόσι 

ed 

, ΄ κ᾿ “5 Ἁ ar 5 

χα! TUTGLS χρώμξνοι χαι ἐμφάσεσι. χαὶ αὐτὸ OE τὸ ες ἐνδόξων συλ λογί- 40 

ποδεί ἘΞ ΘΟ ΝΕ ὦ ft NN ae ‘ome δικεὶ 
Ceovat χαι SVOEY OUCVOOY uipelae SY TUTOSC ἂν ε ἡ @ ELCEMS, CTTEL {279 

>) ~ 2 \ \ A 5» ΄ 

ἐχ τῶν xa? αὑτὸ χαὶ ἧ αὐτὸ χαὶ πρώτων χαὶ ἀμέσων χαὶ αἰτίων τοῦ 
, 3x34) 5 > 55 c / a >} 7 / 

συμπεράσματος γίνεται ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐξ ἑτέρων. ἃ EX τοιούτων πεπέρανται. 

5 sf ΄ ~ 

20 p. 109422 Tov αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ ἀποδέχεσθαι χρεὼν ἕως τοῦ 
\ ΄ τι > Ν Ξ > = χαὶ βητοριχὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν. 45 

Εἰπὼν ποίους λόγους ἐν tots ὑποχειμένοις ἐνδέχε ται γίνεσϑαι, ὃποτί- 

ϑησι χαὶ τῷ ἀχροατῇ πῶς πρὸς τοὺς οὑτωσὶ λεγόμενους διατίϑεσϑαι χρή: 

χαί φησιν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον Get ETS 15 τὰ λεγόμενα, ἤγουν ὡς 

95 μὴ ἐξ ἀναγχαίων συλλογιζομένου τοῦ λέγοντος μηδ ὡς ἀναγχαῖα δειχνῦν- 
Exp 

‘ 
55} ΄ > ~ c WN \ \ ε ΡῈ τὰ \ ΄, 

τος, GAN ὡς 8x τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, χαὶ pv 
\ 

Tl τού- 50 τούτου ἡγεῖσϑαι χαλῶς ἔχοντα τὰ λεγόμενα χαὶ μὴ τὸ ἀναγχαῖον 

των ἀπαιτεῖν. εἶτα χαὶ χανόνα τινὰ παραδίδωσι, μέχρι πόσου ἐπὶ τῶν he- 

Ἰομένων ἀπαιτητέον τὴν ἀχρίβειαν τῷ λέγειν πεπαιδευμένου εἶναι ἀνδρός, 

80 ἤτοι ΤΥ ἐν λόγοις χαὶ πράγμασιν ἔχοντος, ἐπὶ τοσοῦτον χαϑ᾽ 
σ [4 x ie — A 2 TT) Dy ) σ , ~ ΄ 

εχάστον ὑποχξεί: SVOV CYTELY τὴν ἀχρίβειαν. εῷ Οοσὴν Ἢ φύσις τοῦ δ έλίυΣ 

> as > ΄ - > > ΄ 
TOS ἐπιοξχεται" εἰ γοῦν Ο τοιοῦτος TETALOEDWEVOS, απ ταί δευτος ἂν εἴη 0 

τούτου ὃρῶν τὸ ἀνάπαλιν: χαὶ ἔργον τίϑησι τὸ ἐπιφερόμενον, φάσχων 

παραπλήσιον γὰρ Gone μαϑηματιχοῦ πιϑανο absT ao tape) πο- 6° 
5 

χαὶ propia ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν. ὁ μὲν γὰρ μαϑη- 9 σι [-- @. oS [0] 

aa GY 

oS 2 - 

΄ > € 

τί Ὁ τοιθῦ τον ἔχει τὸ ὑποχείμενον ὡς δύνασϑαι τὰ χαϑ᾽ αὑτὸ συμβεβη- 
΄ > ὅτα αὐτῷ ἐξ ἀναγχαίων χαὶ πρώτων χαὶ za αὑτὸ χαὶ ἢ αὐτὸ xat 

( 

x 

ΡΥ, = ΄ ΄ >. A Ξ 2. 2/F Ἃ 4 

αυξσῶν OELKXYUELY TPOTAGEWY, G OF ρητόριχος ες cvoocwy TY Patvousvay 

7 ἀναγκαῖον B: ἀνάγχαις a 20 ἕως tod B: verba Aristotelis plena exhibet a 

26 ὡς éx B: éx a 30 τὸ ἐπὶ τοσοῦτον a 34 μαϑηματιχοῦ τε πιϑανολογοῦν- 
τος Arist. 
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ἴσως ἐνδόξων τὰ προχείμενα χατασχευάζει, οὐ σφόδρα χινούσας τὸν ἀχροα- by 
τὴν εἰς χατάνευσιν. διὸ χαὶ πιϑαναὶ λέγονται, οὐχ ἀναγχαῖαι, ὡς μόνον ὅ 

πρὸς τὸ πείϑειν ὁπωσδηποτοῦν ἀφορῶσαι. εἰ οὖν τις τὸν μὲν υαϑηματιχὸν 
an ~ as \ >. ¢ A Ψ ~ 

ποδέχεται πιϑανολογοῦντα, τὸν δὲ ῥητοριχὸν οὐ συγχωρεῖ πιϑανολογεῖν 
8 ἀλλ ἐπιστημονιχὰς ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν, ἄντιχρυς ταῖς τῶν πραγμάτων 

ἐναντιοῦται φύσεσι χαὶ ἑαυτὸν ἐξελέγχει wy εἰδότα χρίνειν, χαὶ διὰ τοῦτό 

ἐστιν ἀπαίδευτος: ὅτι δ᾽ ἕτερός ἐστιν ὃ περί τι πεπαιδευμένος ὥστε χρίνειν 
2 . any 

τοὺς HAT αὐτὸ τ aes 7, τῶ τον δῆλον: τῷ μὲν γὰρ txavov, εἰ 

πεῖραν λαβὼν μόνον ὅτι οἱ χατὰ γεωμετρίαν τυχὸν λόγοι ἐχ τοιῶνδε προ- 10 

10 τάσεων γίνονται χαὶ οὑτωσὶ συλλογίζονται χαὶ τοιάδε συνάγουσι συμπερά- 

σματα, τὸν γεωμετρεῖν ἐξετάζει ἐπαγγελλόμενον εἰ ἐχ τοιούτων χαὶ οὕτως 
4 ~ δι 5 ~ “ ~ \ \ 5 

συλλογίζεται, τῷ ὃξ ἀναγχαῖον καὶ γεωμετριχῶς ἐνεργεῖν χαὶ τὰς ἀπο- 

δείξεις ποιεῖν ὁποίας τὸ τῆς ἐπιστήμης ὑποχείμενον δέχεται. τὸ αὐτὸ χαὶ 

Os. ἐπὶ πάσης τέχνης χαὶ ἐπιστήμης. 

15 p. 10940 21 “Exactos δὲ χρίνει καλῶς. 

ny ats ~ Ὧν Ν ~ > ~ \ > ‘ Ξῇ 

Τρίτον τοῦτο προοίμιον ἐν ᾧ δείχνυσιν ὁποῖον εἶναι δεῖ τὸν ἀχροατὴν 15 

τῇ 
ἘΝ > ar Ἁ i“ pees ΄ 

οἶδεν, οὐχ ἂν ὀρϑῶς χρινεῖ: εἰ GE μὴ χρίνει ὀρϑῶς. οὐδ᾽ ὀρϑῶς ἀποδέ- 
΄ 

» > ~¢ ‘  ¢ ΄ σ > ΄ \ > \ 
τῶν ἐνταῦϑα ῥηϑησομένων: ὅτι πεπαιδευμένον τὰ λεγόμενα. εἰ γὰρ 

' 

ξεται. μέχρι δὲ τίνος εἰδέναι ἀναγχαῖον τὸν ἱχανὸν χριτὴν τῶν λόγων ἐσό- 
. \,/ 

20 μενον, εἴρηται. ποιεῖται δὲ τὸν λόγον χαϑόλου λέγων, ἕχαστος ἐχεῖνα 
+ 

χρίνει χαλῶς ἃ γινώσχει. γὰρ γνῶσις ἑχάστου πράγματος γνώμων τίς 
~ ? ἽΝ ~ ~ ~ , > 

ἐστι τῆς “at αὐτὸ pasta coe ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ γινώσχοντος χείμενος, ᾧ 
ῃ \ Ν᾿ ΄ c , 3 ‘ VW > > ~ ΄ > Vv 

παρατιθεὶς τὸ χρινόμενον εὑρίσχει αὐτὸ εἴτε “aT ἐχεῖνό ἐστιν εἴτε παρα- 20 
δ, A 3 , b} a A > A ΄ , 5 ~ ΠῚ 5 

βαίνει τὴν ἐχείνου ἀχρίβειαν. χαὶ ef μὲν εὑρίσχει ἐχ τῆς παραβολῆς ἐφαρ- 

τῷ σι υόζον ἐχεῖνο τῷ γνώμονι, ἐπαινεῖ ὡς ἔχον εὖ, εἰ δὲ wx, χαταμέμφεται αὐτὸ 
προσηχόντως ὡς μὴ τῷ χανόνι ἐφαρμοζόμενον. 6 τοίνυν εἰδὼς ὡς ἔχει 

φύσεως τὸ χρινόμενον ἔχει Ἰνῶσιν τοῦ χρινομένου: ὃ τοῦτο, ἔχει τὸν χα- 

νόνα αὐτοῦ χαὶ τὸν γνώμονα ὁ τοῦτο, ἔχει ᾧ ὀρϑῶς τὴν χρίσιν ποιήσεται: 
~ ΄ >i 

ι Ο GF . 

ε » , ε " , \ ΄ v 7 > Q~ 

6 ἄρα γινώσχων ὡς ἔχει φύσεως TO χρινόμενον, ἔχει w ὀρϑῶς χρινε 
80 μὴ γινώσχων, ἀνάπαλιν. διὸ ἐχεῖνος μὲν ἀγαϑὸς χριτής, οὑτοσὶ δὲ φαῦλος. 9 

p- 1094028 Kat? ἕχαστον ἄρα ὃ πεπαιδευμένος. 

Ἡ δλοχληρία τοῦ λόγου τοιαύτη" πᾶς ὃ χρίνων τι, χαλῶς γινώσχει 
’ 

ἐχεῖνο᾽ πᾶς ὁ γινώσχων τι πεπαιδευμένος περὶ ἐχεῖνό ἐστιν" πᾶς ἄρα ὃ χρί- 

1 τὰ προχείμενα bis B 9 λόγοι ἃ: οἱ λόγοι B 11 ἐπαγγελλόμενον ἐξετάζει ἃ 

15 rhesin usque ad verba ἀγαϑὸς χριτής praebet a 18 χρινεῖ B: χρίνοι a οὐδ᾽ 

Β: οὐχ ἂν ἃ 18. 19 ἀποδέξεται Vat. 1622: ἀποδείξεται Β : ἀποδέξαιτο ἃ 22 χεί- 

μενον a 24. 25 éxeivo ἐφαρμόζον a 26 προσηχόντως scripsi: προσήχοντος | 

om. a ἐφαρμοζόμενον B: ἐφαρμόζον a 31 rhesin usque ad verba πᾶν πεπαιόευ 

μένος praebet a 33 πᾶς ἄρα --- περὶ ἐχεῖνό ἐστιν B: om. a 
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a git Wert a Bivens eneaeceer ΚΙ ΕΙΣ , νων τι πεπαιδευμένος περὶ ἐχεῖνό ἐστιν. ἐνταῦϑα 6& ἢ μείζων πρότασις by 
5 ᾿ oO ~ ~ ΄ ΄ x ~ 

παραλέλειπται" ἔϑος δ᾽ οὕτω ποιεῖν τοῖς ῥήτορσιν. ἢ μὲν οὖν ἔννοια τοῦ 

λόγου τοιαύτη. οὗτος 6& ἔχαστος εἰρηχὼς χρίνει χαλῶς ἃ γινώσχει, 80 
\ ΄ > \ > αν \ > «Ὁ ᾿Ξ - > ΄ \ D7 

χαὶ τούτων ἐστὶν ἀγαϑὸς χριτὴς δοχεῖ μεριχῶς εἰληφέναι τοὺς εἰδότας 
\ , \ \ , ‘ , Vv Δ᾽ 5 APU GQ / 

χαὶ χρίνοντας, χαὶ τὰ γινόμενα χαὶ χρινόμενα. ἔστι δ᾽ ἀληϑῶς xatohov 

ἣ πρότασις, ὡς δύνασϑαι ταὐτὸ τὸ ἕκαστος χρίνει χαλῶς τῷ πᾶς. τὸ γὰρ 
~ > oO ΄ ὩΣ ~ ~ 

πᾶς οὐ τὸ χαϑόλου σημαίνει GAN ὅτι χαϑόλου, ws εἶναι τὸ πᾶς τὸ τῶν χαϑ᾽ 

ἕχαστον ἀϑροισμα. τὸ γὰρ ἕχαστος τῶν πάντων χαὶ πᾶς τὸ αὐτὸ χατὰ 
p] a7 ν ~ 

τὴν ἔννοιαν δύναται. τὸ αὐτὸ δ᾽ ἂν εἴποις χαὶ περὶ τῶν γινωσχομένων 

χαὶ χρινομένων. ἃ γὰρ πάντες οἱ γινώσχοντες ual xptvovtes γινώσχουσι 35 

χαὶ χρίνουσι, ταῦτα πάντα ἐστὶ τὰ γινωσχόμενα χαὶ χρινόμενα. χαὶ τὸ 

χρίνειν GE χαλῶς ἃ γινώσχει χαὶ τούτων εἶναι ἀγαϑὸν χριτὴν ἐχ παραλ- 

λήλου ἐστὶ τὸ αὐτό. τὸ δὲ xa? Exactov ἄρα ὃ πεπαιδευμένος συμ- 

πέρασμα ἐστι τοῦ συλλογισμοῦ Ex μιᾶς συνηγμένον προτάσεως ὅσον πρὸς 
τὸ φαινόμενον, δοχοῦν μὲν χαὶ αὐτὸ μερικόν, χἀϑόλου G& ὃν ἀληϑῶς διὰ 

΄ > ~ ) ς ~ ~ 

τὸ πάντα δηλοῦν ta xa? ἕχαστα ὡσανεὶ ex ἸΉΤΩΣ ἐν ταὐτῷ συναγόμενον 
\ \ (ay , Δ \ 3 / 5 ar [τ 

χαὶ τὸ χαϑόλου πιστούμενον- ὃ χαὶ ἐπιφέρει λέγων ἁπλῶς δὲ 6 περὶ πᾶν 40 

πεπαιδευμένος. 6 μὲν οὖν ᾿Αριστοτέλης οὕτω τὸν λόγον διέϑετο. ἀλλὰ 

τὸ μὲν χα ἕχαστον χρίνειν τὸν πεπαιδευμένον ὀρϑῶς and χαὶ φανερόν. 
\ a\ ΒΞ Ἐς - QS. ~ _ ¢ ΄ ΄ , Γ > Q~ DR/F Ἃ 3: 

τὸ OF περὶ πᾶν πεπαιδεῦσϑαί τινα ὡς πάντα χρώειν ὀρϑῶς, δόξειεν ἂν εἶναι 
\ S ὦ 7 ἀδύνατον. πῶς γὰρ ἐνδέχεται ἕνα τινὰ τῶν Oa εἰδέναι πάντα χαὶ 

2 On ἀγαϑὸν εἶναι χριτὴν ἐν ἅπασιν; ob yap ὅσα πέφυχεν ἁπλῶς ὁ ἄνϑρωπος 

xatopvody ὡς vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχὸς δυνατόν ἐστί τινι τῶν χαϑ᾽ 

ἕχαστα τῇ ἑαυτοῦ γνώσει ἐνεργείᾳ συλλαβεῖν ἅπαντα. ἴσως οὖν οὐχ ὡς 4ὅ 

ὃν δυνατὸν τοῦτο εἶπεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ at xa ἕχαστα πάντες ἀνϑρωποι ὑπὸ 
\ ς > \ Ql b) ΄ ΄ ΄ / G \ \ Qs 

τὸ χαϑόλου ἀνάγονται, ὁμοίως χα αἰδευμένοι ὑπὸ τὸν χαϑόλου πε- α πεπ 
παιδευμένον. διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν, ὥσπερ ὑποτιϑέμενος: fy ἢ τοῦτο 

e ) 9 ~. Qa λέγων, ὥσπερ ὃ xa? Exacta πεπαιδευμένος χρίνει ed ἐχξῖνο περὶ ὃ 
ie, Vv ᾿ ~ 

πεπαίδευται, οὕτως εἴ τις ὑπόϑοιτο aaa εἶναι περὶ πᾶν πεπαιδευμένον 
v τὶ ~ ~ / ᾿ς 

τινὰ ἔσται χριτὴς ἀγαϑὸς ἐχεῖνος τοῦ χρινομένου παντός. μήποτε δὲ εἰδότα 
\ ™ ih 2 ~¢ > \ \ σ ΄ ~ 

χαὶ πεπαιδευμένον ἐνταῦϑα οὐ τὸν περὶ ἔχαστόν φησιν ἐπιστήμονα ἀλλὰ 50 

τὸν ἐν τοῖς πράγμασι πολύπειρον χαὶ δυνάμενον πᾶν τὸ προτιϑέμενον εἰς 

χρίσιν τῇ αὐτοῦ τριβῇ παρατιϑεσϑαι χαντεῦϑεν χρίνειν ὀρῦῶς. More 

ἔστιν ἰδεῖν πολλοὺς γραφιχὴν μεταχειρισαμένους οὐδέποτε χαὶ τὰς παρ 

ἄλλων γραφομένας εἰκόνας δυναμένους χρίνειν χατὰ τὸ δέον. τοῦτο δὲ 

χαὶ ἐπ᾽ ἄλλων τεχνῶν γίνεται χαὶ εὕροις ἂν τὸν ᾿Αριστοτέλην πολλαχοῦ 
χατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον τῷ τῆς παιδείας χρησάμενον ὀνόματι: ὡς 

εἶναι δῆλον ὅτι ἄλλη μὲν γνῶσίς ἐστιν ἢ χατὰ τὸ ἐπίστασϑαι χαὶ ἄλλη ὅτ 

ἢ χατὰ τὸ πεπαιδεῦσϑαι, ἥτις πολυπειρία οὖσα ἱκανότητα τῷ χεχτημένῳ 

τῶν B: τῷ a 14 τοῦ Β: om. ἃ 17 χαὶ τ 
95 

Β: 

0 

χα gxacta B: χαϑέχαστον a 25. 26 ὑπὸ τὸ Β: ὑπὸ τὸν a 28 xa Exacta 

χαϑέχαστον a 
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παρέχεται πρὸς τὸ χρίνειν ὀρθῶς τὰ χατὰ τὰς ἐπιστήμας χαὶ τὰς τέχνας 

ἀποτελούμενα τάς τε ϑεωρητιχὰς χαὶ πραχτιχὰς χαὶ ποιητιχάς. 

p.1095a2 Διὸ τῆς πολιτιχῆς οὐχ ἔστιν οἰχεῖος ἀχροατὴς 6 νέος. 

\ ~ ἢ , 5 ~ , ΄ > ~ ~ ~ > Προϑέμενος ἐν τῷ τρίτῳ προοιμίῳ περὶ ἀχροατοῦ εἰπεῖν ὁποῖον δεῖ 
εἶναι, πρότερον μὲν χαϑόλου διέλαβε περὶ τοῦ ὁποῖον δεῖ εἶναι τὸν χρίνοντα 

3 " 

Ὧν τὶ Φ can | ro) ~ Θ Cc S ¢ τ τι r ~ J [ΟἹ - εὶ R τὰ xa Exdotyy sey ἢ ἐπιστήμην 

ἦλϑεν εἰς τὸ Babee sey ad τῶν χοινῶς εἰρημένων δειχνὺ 

νεργούμενα χα 

΄ - 

wy ~ 2 

τῆς πολιτιχῆς οὐχ ἔστιν οἰχεῖος ἀχροατὴς ὃ νέος. χαὶ δείχνυσιν 
2 Ὁ , ~ " - ~ 

αὐτὸ διὰ δύο ἐπιχειρημάτων: πρῶτον μὲν ex τῆς τοῦ χρόνου βραχύτητος, 
n e , v IN > TF > ~ 7’ \ > Co δὺς Ae ~ 5 Q~ 

ἣν ὡς νέος ἔτι διήνυσεν ἐν τῷ βίῳ, ur δυνηϑεὶς δι᾿ ὀλίγου πεῖραν λαβεῖν 
) 

΄ ἥν. ἢ Ὁ 

τῶν “AT αὐτὸν TpAREaY, ἐξ ὧν χαὶ περὶ ὧν ot λόγοι: ὅϑεν οὐδὲ δύναται 

χρίνειν ὀρθῶς ταῦτα. ὃ δὲ συλλογισμὸς ἐν πρώτῳ τ 6 νέης ἄπειρος 
τῶν χατὰ τὸν βίον πράξεων: πᾶς ἄπειρός τ ἰνων οὐ δύναται χρίνειν ἐχεῖνα 

» ,~ ‘ \ 

οὐ δύναται ey χαλὼς TAS χατὰ τὸν << R A o 
. “5 nee 

wy My a a ay Ἐπ 
. 

Φ On Oo wr [Ὁ] Ὡ τ 

. a 

LTE εὖ 
> ~ 

αὐτῶν χαὶ περὶ αὐτῶν λεγόμενα. Ξ 
το 

-- Φ < a 
aS) 
2 wy [ΟἹ wy 

. 
Qu ὩΣ σατο ° cy ox 0) Aa Q- Ov τὶ νυν 

ὲ 2 \ 5, / σ ΄ 

τῶν δὲ λέγεται, ὅταν ὡς προτάσεις λαυβαάνωμεν, 2 cy 
, 2F 

εἴτε μὴ λέγεται. ἐξ 
~ ΝΘ, σ - ΣΎ ς ‘ ΄ > Qo 7 

περὶ αὐτῶν δέ, ὅταν ὡς προβλήματα χαὶ συμπεράσματα. τὸ ὃδὲ δεύτερον 
΄ \ Vv yi ~ -¢ > [ἢ \ Ἃ \ \ fs ΡΞ 

εἰρημα τὸ ETL OF τοῖς πάϑεσιν ἀχολουϑητιχὸς ὧν χαὶ τὰ ἕξῆς 0». a ay NS 

ματαίαν δείχνυσι χαὶ ἀνωφελῆ τῷ νέῳ THY τῶν τοιούτων λόγων ἀχρύασιν. 

πᾶς γὰρ λόγος χαὶ πᾶσα πρᾶξις χαὶ ἐνέργεια πρὸς τέλος τι ὁρῶντα, εἰ 

μὴ τὺ ΠΡ τούτου, μάτην λέγεται ἢ ξ ἐπεὶ τοίνυν οἱ περὶ ἀρετῆς 

λόγοι οὐ πρὸς ϑεωρίαν ἁπλῶς ἀποβλέπουσιν ἀλλὰ πρὸς τὸ πράττειν τὰ 

σπουδαῖα χαὶ μεταδιώχειν τὸ ἀγαϑόν, εἰ μὴ τοῦ τέλους ἐπιτυγχάνουσι, 
\ 

i 

Liable λέγονται χαὶ μάτην ἀχούονται. ἐπεὶ τοίνυν 6 ἄνϑρωπος ἐξ ἀρχῆς 

ἐν τῷ βίῳ ἡ αβενὸς τὸν μὲν λόγον ἔχει ΔΕ ΤΩΝ τρολαμβονούσας 

"γε: χαὶ τὰς ἀλόγους ae χαὶ τὰ ἴδια ἐπιζ ζητούσας ἡδέο 
τερπνά, φϑαάνει χαταχρατούμενος OT αὐτῶν σφοδοῶς ἐπεγειρομένων διὰ τὴν 

\ γένεσιν, xal ζῇ πολυπαϑῶς χαὶ ἐμπαϑῶς ἔχων χαὶ τὴν φύσιν περὶ τὸ 

εἶναι μάλιστα σπεύδουσαν διὰ τὸ ἀρχοειδὲς τῆς ὑπάρξεως" χαὶ δεῖται χρόνου 

χαὶ τῆς Ex λόγων παιδείας χαὶ χατηχήσεως, ὥστε διασχεδασϑῆναι αὐτῷ 

τὸν χάρον τὴς ἐμπαϑείας χαὶ διαιρεϑῆναι τῆς ἀγνοίας τὸ χάλυμμα, ὥστε 

γνῶναι τὸ χρεῖττον χαὶ ἀποσχέσϑαι τοῦ χείρονος χαὶ τὴν μὲν ἄλογον ἀπο- 
~ ΝΣ ΄ ‘ > ~ , \ 

στραφῆναι ζωήν, προελέσϑαι δὲ τὴν μετὰ λόγου ual ὀρϑῆς χρίσεως: ὃ χαὶ 
, >. A , 2 \ Qn?’ > 5 B® > ΄ SX Xr Ἁ { ῃ»" ~ ot δυσχερές ἐστι χαὶ βίας οὐχ ὀλίγης δεόμενον διὰ τὸ προεϑισϑῆναι τοῖς yet- 

ροσι “al μαϑεῖν ἤδη τὸ εἶναι ἁπλῶς τοῦ εὖ εἶναι προτίϑεσϑαι χαὶ «ἢ ἄλλο 
5.7 “Δ BD) \ 2 Δ) Ὁ ΄ \ δ \ ~ > , { εἰδέναι χαλὸν ἣ τὸ ἐπιμελεῖσθαι σαρχός. χαὶ διὰ τοῦτο οὐ μόνον νουῦε- 

σιῶν ἀλλὰ χαὶ σχωμμάτων πολλάχις χαὶ ὀνειδῶν χαὶ ὕβρεων δέονται. ἵνα 
- ΓΝ, > , f ~ 5 , , S 

TOD ῥάονος ἀποσχόμενοι βίου τὸ τῆς ἀρετῆς ἐπίπονον προτιμήσωνται. διὰ 

. 

0 

15 

20 

Ds “Ὁ 

30 

2 te B: om. a ποιητιχάς B: πολιτιχάς a 3 rhesin usque adyerba ἀλλὰ πρᾶξις 

(p. 
32 

109546) praebet a 21 τυγχάνοι B: τυγχάνει a ἀρετῆς B: ἀρετὴν a 

ἀποσχέσϑαι B: προϑέσϑαι a 35 προτίϑεσθϑαι a: προτίσϑαι B 
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~ ~ ΄ ~ / , ~ 

τοῦτο τοῖς νέοις ἀνόνητος ἢ τούτων τῶν λόγων axpouctc, ὅτι πάϑει Exov- τι 

ται ἀλόγῳ συνηϑείᾳ δουλεύοντες χαὶ πράττειν τἀγαϑὰ μὴ αἱρούμενοι. χαὶ 

γὰρ ἥδε ἢ τέχνη οὐ ϑεωρητιχή ἐστιν ἁπλῶς, ἵνα τῇ γνώσει τῶν λεγομένων 35 

ἀρχῶνται οἱ ἀχούοντες, ἀλλὰ πραχτιχή, χαὶ Ost τῇ γνώσει τῶν λόγων χαὶ 

5 τὰς πράξεις προστίϑεσθϑαι: εἰ δὲ yy, μάτην οἱ λόγοι χαὶ 7 τούτων ἀχρύασσις. 

Ρ. 109510 Διαφέρει δ᾽ οὐδὲν νέος τὴν ἡλιχίαν. 

> > > ~ ie A Emel τὸν νέον εἶπεν ἀνοίχειον ἀχροατὴν τῶν προχειμένων λόγων διά 
\ > ΄ yo) ΄ χε ~ ε Xo. © $y, ew Oo x Te τὴν ἀπειρίαν χαὶ ἐμπάϑειαν, προστίϑησι νῦν ὡς οὐδὲ ὑπερήλιξ ἅπας 7 40 

- Ὁ ~ \ ~ Vv 5 ~ 

ἁπλῶς ὑπερβὰς τὴν veotyta ἱχανῶς ἔχει διὰ τὸν χρόνον τῆς τῶν προχει- 
΄ ΄ > ΄ BAN) τὸ μα > ΄ 5 

10 μένων λόγων ἀχροάσεως. ἀλλὰ Get χαὶ αὐτόν, εἰ μέλλει οἰχείως ἀχούειν, 
Α 

χτὸς ὑπάρχειν τῆς τῶν παϑῶν δουλώσεως. χαὶ γὰρ ὃ νέος οὐ τοσοῦτον 
2 @y \ δε Ὁ ΄ ~ 4 fa 5} , [σά ον ‘ ~ Q~ 

διὰ τὴν ἡλικίαν τῶν λόγων τούτων ἀνοίχειος, ὅσον διὰ τὴν τῶν παϑῶν 
τ 4 σ = ἊΝ ΄ ~ ak ΄ A a“ \ ΄ = : \ 

χαταχράτησιν, ὥσπερ χύφωνι τῇ μοχϑηρίᾳ τὸν λογισμὸν βαρυνόμενος χαὶ 
- ew > ΄ By) ~ ~ ,΄ Ay 

πρὸς γὴν ὁρῶν ual τὴν ταύτης ἀπόλαυσιν, ἀνανεῦσαι GE πρὸς τὸ ἄνω μὴ 

15 συγχωρούμενος ἢ ὡς νέφους παχύτητι τῇ ἐμπαϑείᾳ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς 45 

διανοίας ἐπιπροσϑούμενος χαὶ διαβλέψαι πρὸς τὸ ἀγαϑὸν μὴ δυνάμενος" 
σ Ἃ ΄ Vv. > Q~ Vv. ἊΝ “ἂν > ~ b) a) ΄ ὥστε χἂν γέρων τις εἴη ἐμπαϑῶς ἔχων, οὐδὲ οὗτος οἰχεῖος ἀχροατὴς τού- 

~ la i 3 ΄ “Ὁ ΄ > Ξ» \ τῶν τῶν λόγων διὰ τὸ χαὶ ἐν γήρᾳ τῆς ἡλικίας νεαρὸς τὸ Tos εἶναι χαὶ 
\ 4¢ ~ \ ~ > "Ὁ Υ͂ δ᾽ 4 \ > Q~ 

vata Tavos ζῆν χαὶ τῆς ὀρέξεως ἔχειν ἀλόγως χαὶ ἐμπαθῶς. 

20 p.1095a8 Τοῖς γὰρ τοιούτοις ἀνόνητος ἣ γνῶσις. 

"Ett τὸ αὐτὸ δείχνυσι λαμβάνων τοὺς ἀχρατεῖς εἰς παράδειγμα. ἀἄχρα- 52 
τὴς γάρ ἐστιν ὃ ὑπὸ χείρονός τινος συνηϑείας χαταχρατούμενος, εἶτ᾽ ἐφι- 

στάνων τῷ λόγῳ χαὶ ἀναχόπτειν ἑαυτὸν τῆς παραλόγου ὁρμῆς βουλόμενος 

χαὶ χρατεῖν μὴ δυνάμενος. ὡς γὰρ ἐν ἐχείνῳ ὁ λόγος F φαῦλον aide διὰ τὸ 

25 τῇ παραλόγῳ ὀρέξει συνυπάγεσϑαι, χαὶ βούλεται μὲν ἀπέχεσϑαι τῆς 7v 
φαύλης συνηϑείας, νιχᾶται δ᾽ ὑπὸ τοῦ πάϑους τῇ συνηϑείᾳ τῇ μοχϑηρᾷ 

χαταχρατούμενος, οὕτω χαὶ πᾶς ζῶν ἐμπαϑῶς τοὺς περὶ τῆς ἀρετῆς λόγους 
ἐνωτιζόμενος, On αὐτῶν ὠφεληϑῆναι οὐ δύναται, τῇ συνήϑει ἐμπαϑείᾳ 

\ \ ~ fe ~ 9 \ \ , \ > id 

πρὸς τὰ φαῦλα xatacvpduevos. τοῖς δὲ χατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις 

80 ποιουμένοις. ἐχ τοῦ ἐναντίου τοῖς προσεχῶς εἰρημένοις τὸ ἐνταῦϑα λε- ὅ 

γόμενον. ὡς γὰρ ot ἐμπαϑῶς ζῶντες ἐχ τῶν ἐνταῦϑα λεγομένων οὐδὲν 

ὠφελοῦνται, οὕτως of χατὰ λόγον τὰς ὀρέξεις ποιούμενοι πλεῖστα ἂν ὠφε- 
λοῖντο τὴν τῶν ἐνταῦϑα λεγομένων εἴδησιν ἔχοντες. πρὸς ὃ ἄν τις ἀπο- 
ρήσεις λέγων, ὡς δόξειεν ἂν χαὶ περιττὸν τὸ περὶ τούτων διδάσχειν. εἰ 

4 ante ἀρχῶνται add. μόνῃ ἃ ἀλλὰ B: ἀλλὰ καὶ ἃ 6 rhesis usque ad verba διώχειν 

ἕχαστα (p. 109548) a 10 οἰχείως a: ἡδέως B 13 τὸν λογισμόν a: τῶν λογισμῶν B 

15 νέφους παχύτητι B: νέφει παχυτάτῳ a 10 διαβλέπειν ἃ 18 νεαρὸς Β: νεαρὸν ἃ 

19 ἐμπαϑῶς seripsi: ἐμπαϑείας Ba 20 rhesis usque ad πεφροιμιάσϑω τοσαῦτα (p.1095a13) a 

24 φαῦλον olde B: ἀνωφελής ἐστιν διὰ a 33. 34 ἀπορήσειε a: ἀπορήση B 
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‘ Ὁ XA ΄“ Ψ ΄ ‘ s ~ A ‘ a ἢ e \ 

ee οἱ μὲν pooh EX τούτων μὴ ἐτοῦτο πρὸς τὴν διόρϑωσιν, ot ὃξε ττ 
A 

ἀγαϑοὶ χαὶ πρὸ τούτων χατὰ λόγον τὸς ὀρέξεις ποιοῦνται, δόξειεν ἂν ot 

lee τοῖς μὲν φαύλοις μάταιοι ὡς ἀνωφελεῖς, τοῖς δ᾽ ἀγαϑοῖς περιττοὶ 10 

ὡς χαὶ πρὸ αὐτῶν εὖ ἔχουσιν. 7 τοῖς μὲν dee πρὸ τῶν λόγων ἐχ 
Ξ ἄν a \ peta Ἢ, , \ y. ae \ = ΑΕ 4 pees 

5 συνηϑείας μόνης τὸ ἀγαϑὸν xavova wy ἔχουσι τεχνιχὸν ᾧ τὰς πράξεις 
παραμετρήσουσι, χατά γε τοὺς λόγους σὺν vale ῳ χαὶ λόγῳ τεχνιχῷ ἢ τῶν 
ἀστείων μετέλευσις πράξεων. διὸ χαὶ βεβαιοτέρα αὐτοῖς ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ av- 

τιποίησις πληροφορουμένοις ἐχ τῶν λόγων, πότε χαλῶς F μὴ χαλῶς 
ἔχουσιν. ἄλλως τέ εἰσι τῶν ἀνθρώπων πολλοὶ ἐξ ἀρχῆς μὲν εὐϑὺς τὰ 

10 φαῦλα ἀποστρεφόμενοι χαὶ τῶν ἀγαϑῶν ὀρεγόμενοι, ὅπως δὲ ταῦτα ἀλ- 1 

λήλων διαστήσουσι χαὶ ἑαυτοῖς τὰ χρείττω περιποιήσονται, οἴχοϑεν εἰδέναι 
μὴ ἔχοντες: χαὶ δεῖ τούτοις λόγου χαὶ τέχνης πρὸς τὴν ἐχλογὴν τῶν 

~ \ , mln a Ve Xa\ ~ , ΄ > ΄ ΄ - 

χαλῶν χαὶ χατόρϑωσιν. ἀλλ οὐδὲ τοῖς φαύλοις πάντῃ ἀνόνητος ἢ τῶν il f | 

λόγων τούτων χατάληψις. εἰ γὰρ μὴ eds αὐτοῖς ἢ éx τούτων ὄνησις 
15 παντελὴς ἀπαντήσεται, ἀλλὰ διαγνόντες οἷ χαχοῦ χατηνέχϑησαν χαὶ ὅσον 

πόρρω γεγόνασι τοῦ βελτίονος, εἴπερ μὴ πάντῃ εἶεν ἀσύνετοι, ἕξουσί τινα 

δρυὴν πρὸς διόρϑωσιν. χαὶ οὕτω χατὰ μιχρὸν ἐπιδιδόντες τάχ᾽ ἂν χαὶ 30 
παντελῶς πρὸς τὸ χρεῖττον μετάϑοιντο. χαὶ ἄλλως δὲ ἠϑιχὴ χαὶ πολιτιχὴ 
ατριχὴ τῶν ψυχῶν. χαὶ ὥσπερ ἢ τῶν σωμάτων ἰατριχὴ χαὶ συντηρητιχή 

20 ἐστι τῆς ὑγιείας ἐν τοῖς ὑγιαίνουσι χαὶ ἀναχλητιχὴ αὐτῆς ἐν τοῖς χάμνουσιν, 

οὕτω χαὶ πρὸς τὰς ψυχὰς ἢ ἡἠϑιχὴ χαὶ πολιτιχή. δόξειε γὰρ ἂν ἄτοπον 

τὰ μὲν σώματα χαὶ τὰς φύσεις ὑπὸ τῆς σφῶν ϑεραπευτιχῆς ὠφελεῖσθαι 
) ὔ OY até ες 

ὅπως ἂν ἔχωσι, τὰς δὲ ψυχὰς λόγο ἡ ἐχούσας χαὶ χρωμένας αὐτῷ Ex τῆς 2% 

οἰχείας ἰατριχῆς μὴ ὠφελεῖσθαί ποτε, ὅπως ἂν ἔχωσι διαϑέσεως, εἴτε 
στερεούμεναι ἐν τῷ χατὰ φύσιν, εἴτε διορϑούμεναι éx τοῦ παρὰ φύσιν" τῷ οι 

~ cand a Ps ~ , ~ uw \ 

χαίτοι ψυχαῖς Paw, ὅσον Ex τῆς οὐσίας αὐτῶν, ἡ σώμασί τε ual φύσεσιν 
χαὶ ἢ ἐν τῷ ἀγαϑῷ τε μονὴ χαὶ συντήρησις χαὶ ἣ ἐχ τῶν φαύλων διόρ- 

, 5 b) ~ 

Ywors, ἅτε λόγον ἐχούσαις χαὶ νῷ γειτνιώσαις χαὶ ἀπ᾿ ἀμφοῖν συνεργου- 9 i . ‘ i en ὶ 

μέναις πρὸς χατάχτησιν τοῦ βελτίονος. ἴσως dé χαὶ ᾿Αριστοτέλης πρὸς τὴν 
- , v y+ wv v , Ne » ay 

30 χρίσιν τῶν λεγομένων, εἴτε εὖ ἔχουσιν εἴτε μή, πλέον εἴρηχε μὴ συμβαλ- 30 
) > ~ { , σ΄ > 7¢ 

αὐτοῦ λεχϑησόμενα, ἅτε ἀσυνήϑως ἔχουσι λεσϑαι τοῖς ἐυπαϑέσι τὰ παρ 

χαὶ ἀπείρως τῶν χαριέντων ἀχουσμάτων τε χαὶ ἐνεργημάτων, ὥσπερ πλεῖστα 
λυσιτελεῖ τοῖς χατὰ λόγον ὀρεγομένοις χαὶ πράττουσι τῷ οὕτω διαχεῖσϑαι 
αὐτούς. χαὶ περὶ μὲν ἀχροατοῦ συμπεραίνει τὰ εἰρημένα ἐπανόδῳ 

> 35 χρώμενος xan τῶν ὑστέρων ἀνιὼν πρὸς τὰ πρότερα" εἶτ᾽ ἐπιφέρει 

1 ὠφελοῦνται ἃ: ὠφελοῦντο B 6 χατά Β: μετά ἃ 7 αὐτοῖς οὕτως ἡ ἃ 

12 λόγου seripsi: λόγω B: λόγων ἃ 15 ὑπαντήσεται a 18 μετάϑοιντο a: peta- 

ϑωνται B ἡ ἠϑιχὴ a 21 ἂν om. ἃ 22 τὸ τὰ μὲν σώματα ἃ 

28. 29 συνεργούμεναι ἃ Ol ἅτε καὶ ἀσυνήϑως a 33 λυσιτελεῖ ἃ: λυσιτελῆ B 

35 πρότερα scripsi: πρότερον Ba 
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Ρ. 1095114 Λέγωμεν δὲ ἀναλαβόντες. av 

Εὐϑὺς μὲν τῶν προοιμίων ἀρχόμενος τῆς παρούσης πραγματ τείας, περὶ 86 
5 v , 

τοῦ ἀνϑρωπίνου ἀγαϑοῦ ἐζήτησεν, ἐξετάζων εἰ ἔστι τι ἀχρότατον πάντων 

τῶν παρὰ ἀνθρώποις πραχτῶν ἀγαϑῶν, πρὸς ὃ τὰ λοιπὰ ἀναφέρονται χαὶ 

5 τίς ἢ δύναμις be τέλος τοῦτό ἐστι. χαὶ ὅτι μὲν ἔστιν, ἔδειξεν ἱχανῶς ὅσον 
χατὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην. χαὶ ὅτι ἢ πολιτιχή ἐστιν, ἧς τέλος τοῦτό ἐστι, 

χαὶ ὅτι ἀρχιτεχτονιχωτάτη τῶν πραχτῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων, χαὶ ὡς 40 
΄ 

πασῶν προϊσταμένη χαὶ πάσαις ἐπιτάττουσα, ὡς χαὶ τὸ τέλος αὐτῆς περι- Dy 

\ ~ vy ἢ vx , ~ , 5 ‘ 

ἔχειν τὰ τῶν ἄλλων. νῦν GE ἤδη χωρεῖ πρὸς τὸ δεύτερον πρόβλημα χαὶ 
ee re, ERS tens σ a1 ΄ 2. Qi We 2) ΞΞ tot 

10 ζητεῖ τί ἐστι τοῦτο 6 φαμεν εἶναι ανϑρώπινον ἀγαϑὸν χαὶ τέλος πρόσεχες 
\ AY ~ it ~ ~ 

χαὶ ἴδιον τῆς ἀνθρώπου φύσεως. ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις xat xpoat- 
» ~ ~ a ΄ 5 

i ἐν τῷ πρώτῳ τῶν προοιμίων, ὅτι ἢ πολιτιχὴ pects. ὃ προλαβὼν ἔδειξεν᾽ 

α 
~ 5 ~ > ~ \ 2 , ΄ ΄ \ σ \ 7 / ~ τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμενων ὑπερέχει, χαὶ ὅτι τὸ ταύτης τέλος 45 

ἀχρότατον τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν, λαμβάνει νῦν ὡς ὁμολογούμενον χαὶ ζη- 
~ , \ , 

15 Tet τί ἐστιν οὗ αὕτη ἐφίεται. καὶ ἐφερμηνεύων ἐπάγει χαὶ τί παᾶν- o- 

7" 

τῶν ἀχρότατον τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν. ταὐτὸν γάρ ἐστιν τὸ τέλος 
> c > \ ΄ - ~ 5 ~ > J 

οὗ ἐφίεται ἢ πολιτιχὴ χαὶ τὸ πάντων τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν ἀχρότατον. 
5 \ ’ o ~ ~ > ~ ΄ Ww. 

εἰ γὰρ χυριωτάτη αὕτη πασῶν τῶν πραχτῶν ἐπιστημῶν χαὶ μεϑόδων, εἴη 
>) \ ~ ,~ 

ἂν χαὶ τὸ ταύτης τέλος τῶν ἐν ἐχείναις τελῶν χυριώτατον χαὶ σχοπιμώ- 
5 ΄ " > ~ \ ~ \ \ ΄ \,~ 5 \ ac. 20 Tatov. ἐπιστήμας Ge ἐνταῦϑα χατὰ xowod xal τὰς τέχνας χαλῶ, ἐπεὶ χαὶ 50 

λέγεται οὕτω χατὰ λόγον τινά. 

- - . 4 > >. 
p. 1095217 Ὀνόματι μὲν οὖν σχεδὸν. 

» > ΤΣ "» x . ” 14 ~ κε 

Διττῶς ἀποδίδοται τὸ τί ἐστιν: 7 γὰρ δι᾿ ὀνόματος ἣ δι᾿ ὁρισμοῦ. διὸ 
55 ~ e ΄ Ὑ 

χαὶ ov ἀλλήλων ταῦτα ὁρίζοντα', ὡς εἶναι τὸ μὲν ὄνομα δρισμὸν συνεπ- 
΄ \ wat fe v > 4. v 

25 τυγμένον, τὸν GE ὁρισμὸν ὄνομα ἐξηπλωμένον. τὴν μὲν οὖν χατὰ τοὔνομα Sr it ? iach ‘ 

αἀπόδησιν τῆς εὐδαιμονίας ἐρολο τόϑαῖ φησιν ὑπὸ τῶν πλείστων σχεδόν. 

προσέϑηχε ὃὲ τὸ σχεδὸν διὰ τὸ ἔστιν οὖς pe χαὶ τοὔνομα, ὡς 

μηδ᾽ εἰς ἔννοιαν ἰέναι ποτὲ εἰ ἔστι τι ἐν πράγμασιν εὐδαιμονία χαλού- 
Wsvoy. χρῶνται οὖν φησι τῷ ὀνόματι χαὶ οἵ etal χαὶ οἱ χαρίεντες, 

ς - a A 

30 ἤτοι ol τυχόντες τε xal χυδαῖοι ual ot χάριτός τινος μετέχοντες διὰ 

παιδεύσεως ἜΣ χαὶ τοῦ συνειϑίσϑαι ταῖς ἀγαϑαῖς πράξεσιν. ἀεὶ yap ὅ 
5 ~ 5 : ~ , Ὁ 

οὗτοι ἐλάττους τῶν ἀπαιδεύτων χαὶ ἀμετόχων τῆς ἀρετῆς. οὐ μόνον δὲ 
σ 

ς ἅπασιν ἥδε, τὸ ταὐτὸν εἶναι τῷ εὐδαιμονεῖν τὸ 

0 
‘ 

=. 
. ἊΝ \ 

AKG χαὶι δόξα XO, TO 

> ~ AE ΄ > 

‘ 

εὖ ζῆν ual τὸ εὖ πράττειν, συγχεχυμένη χαὶ αὕτη χαὶ ἀδιάρϑρωτος. 

1 rhesis usque ad verba τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν (p. 1095417) ἃ 7 χαὶ ὡς Β: ὡς a 

11. 12 post προαίρεσις addit ἀγαϑοῦ ὀρέγεται ἃ 14 ὡς Β: τὸ ἃ 18 πραχτῶν 

Β: πραχτιχῶν ἃ 20 χαλῶ Β: καλεῖ ἃ 22 rhesis usque ad τῷ εὐδαιμονεῖν 

(p. 1095220) a 25 post τοὔνομα add. τουτέστιν B: om. a 27 ἔστιν Ba: an εἶναι 
9 32 ἐλάττονες a 33. 34 τὸ εὐδαιμονεῖν τῷ εὖ ζῆν καὶ τῷ εὖ πράττειν a 
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p. 1095220 [Περὶ δὲ τῆς εὐδαιμονίας τίς ἐστιν ἀμφισβητοῦσι. 8r 

Εἰπὼν πάντας εἰς τὸ αὐτὸ φέρεσϑαι ὄνομα τῆς εὐδαιμονίας τούς τε 19 
% ’ ΄ r 

ς ι τ 
7 Opens ee oe es eee ony em = eS a aE eee πολλοὺς χαὶ τοὺς χαρίεντας. πρὸ τοῦ τί ἔστι, τίς ἐξετάζει. ὧν τὸ μὲν TOD 

’ c 4 S > > 

ὑποχειμένου, τὸ GE TOD οὐσιώδους λόγου δηλωτιχόν. φησὶν οὖν ὅτι χαὶ 
΄ - ἊΝ \ > > ~ τὰ ~ 

τοῦτο, λέγω δὲ τὸ τίς ἐστιν, ἀμφισβητεῖται τοῖς τε πολλοῖς xat TOL ΠῚ 

Ξ νι κα Φ =? “ =A 
oO 
o- Μ“ ° ~ ~ Φ ς “ τὴ [ῳ ῶ» wy a Φ G Φ Cc. Sy 

. 
πρὸς ἀλλήλους, χαί τισι πὸ χαὶ σοφοῖς 
Ψ » >\ c 4 ΄ ~ ~ 

ἐνίοτε GE χαὶ πρὸς ἑαυτούς τινες διαφέρονται χατὰ τοῦτο, τῇ διαφορᾷ τῶν 
΄ , ε 

συμπιπτόντων ἑπόμενοι χαὶ ὑπὸ τῶν χαιρῶν Tas ὀρέξεις ἐναλλαττόμενοι. ῶσ 

ς \ 3 \ ~ > ~ \ ~ 4 ~ ΄ 

οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν ἐναργῶν τι χαὶ φανερῶν, ἤγουν τῶν αἰσϑήσει λη- 

πτῶν. ἡγοῦνται τὴν εὐδαιμονίαν ὑπάρχειν, οἷον ἡδονὴν ἢ τοῦ στον τιμήν. 
2 
διὸ χαὶ of μὲν φιλήδονοι. οἵ δὲ φιλόπλουτοι, Ot OF φιλότιμοι ἥτοι φιλόδοξοι 
> σ - 

δείχνυνται, ὅπερ ἡγεῖται ἀγαϑὸν μεταδιώχοντες- ἕχαστος: ἄλλοι GE ἄλλο 20 

τι τοιοῦτον: πολλάχις GE χαὶ ὃ αὐτὸς ἕτερον: νοσήσας μὲν γάρ τις μαχα- 

Je χρίνει τοὺς ὑγιαίνοντας. χαὶ χρεῖττον πάντων ἀποφαίνεται τὴν ὑγείαν. 
ε 

ὑπὸ πενίας δὲ στενούμενος τὸν πλοῦτον ὑπερτίϑησιν. οὕτω μὲν οἱ πολλοί: 

σοφίας δέ τις ἐπιμελόμενος χαὶ συνειδὼς ἑαυτῷ λειπομένῳ τινὸς χατὰ σο- 

φίαν ϑαυμάζει τὸν ὑπὲρ αὐτὸν εἰδότα χαὶ λέγοντα. 

»” 

p- 1095226 Ἔνιοι δὲ Wovto παρὰ ta πολλὰ ταῦτα. 

Τοῦτο περὶ [[ἰλάτωνος ἔοιχεν εἰρῆσϑαι, ὃς τὸν ϑεὸν εἶναι τιϑεὶς τὸ 26 
> riot τ ΄ » Fee FES Re \ ~ σ΄“ 

οαγαϑὸν εχξεινο ἐχέλευεν εἶναι πάσης ALTLOV ἀγαθότητος χαὶ παν O 

= eee ~ 

> αὖτ 
στιν ἀγαϑὸν 7 λέγεται, τῇ 

> ΄ ~ ~ > sae 24 ς 2 ἴω 
SKELVOD μετοχῇ TOUTO ξιναι χαὶι λεγξεσϑαι EXSLVO 

on ὦ» (η΄ 
, Pe Se τὸν Ἣν ἘΣ Qi > Ἁ = ap μα x“ ς΄ ty SEN > ? 

a τινος μετοχῇ εἰναι ay αϑὸν ἀλλὰ πρώτιστον ὃν ἁπάντων αὐτὸ at 
Ἃ > ‘ , ΄ Ἁ ~ 5 2 5 ~ ς , ἂὦ 

ἑαυτὸ τοῦτο εἶναι χαὶ λέγεσϑαι. χαίΐτοι O μὲν νῦν λόγος οὐ περὶ τοῦ ἁπλῶς 
\ 

om 

χαὶ χοινοῦ ἀγαϑοῦ tod πρὸ πάντων ὄντος χαὶ ἑαυτοῦ πᾶσι μεταδιδόντος 30 

χαὶ πάντων μὲν ἐξῃρημένου. ὑπεροχιχῶς GE ϑεωρουμένου ἐν ἅπασιν ἀλλὰ 

ερὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ἀγαϑοῦ χαὶ τῆς τοῦ πθρς ἰδίας φύσεως. ὡς > 
ἢν σ ἐεὶ cs a σ = μι ἘΞ: , = Te ? ΄ | 1) ss Ἶ ) ΟΣ Ξ x ra wal 

oT τξρη ον wey Etvat TOUTO, ξΞτερὴν Os πᾶν τ περὶ οὐ ὦ AATWY AEYE χαῖλα 

\ 

t (St, 
χαὶ οὗτος Elpyxev’ εἴ γε ἄλλο τὸ πᾶσι χοινὸν τοῦ ἰδίᾳ φύσει τινὶ ἐφαρμό- 

ζοντος, ὡς δοχεῖ εἶναι περιττὸν περὶ ἑτέρου λέγοντα παρεξαγαγεῖν τὸν λόγον 
> ied \ »» ty > \ Z μι EPO) Se εἰς ἕτερα χαὶ ἐξετάζειν ἐχεῖνο περὶ od λέγειν τὴν ἀρχὴν οὐ ae 
GR οὗτος πρόφασιν ζητῶν tod Πλατωνιχοῦ χαϑάψασϑαι λόγου, τὰ περὶ τοῦ 35 

πρώτου ἀγαϑοῦ παρ᾽ ἐχείνου λεγόμενα εἰς μέσον ἐνταῦϑα παρήγαγεν. 

1 τίς Ba ut Arist. cod. Ob: τί Arist. vulg. rhesis usque ad ὑπὲρ αὐτοὺς λέγοντας, tav- 

μάζουσιν (p. 1095426) a Ὁ τίς] supraser. νῦν rubro B post τίς add. ἐστιν a 

1 ἤτοι Β: ἤ ἃ 18 rhesis usque ad εἶναι ἀγαϑά (p. 1095428) ἃ 20 ἰδίας a: 

ἰδίου B ὡς ἃ: καὶ Β 29 ἑτέρου B: ἑτέρων a 

15 
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p. 1095228 Απάσας μὲν οὖν ἴσως ἐξετάζειν τὰς δόξας ματαιότερον. Br 

᾿Επεὶ προλαβὼν πολλὴν εἶπε διαφορὰν εἶναι χαὶ πλάνην τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ὡς μὴ μόνον πρὸς ἀλλήλους διαφέρεσϑαι τοὺς πολ- 40 

λοὺς χαὶ τοὺς σοφούς, ἀλλά τινας χαὶ πρὸς ἑαυτούς, διὰ τοῦτό φησιν ὅτι 
\ 2F ΄ 4 \ ~ >. [ Εν δ αν, ΖΞ \ a. c \ 

τὸ ἐξετάζειν τὰς περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ δόξας ἁπάσας περιττὸν ely. at πολλαὶ σι [0] 

\ Cy oe = > ΄ ~ > Cn” ΄ ὈΥ] ΄ - 

(ap αὐτῶν προφανεῖς εἰσι πόρρω τῆς ἀληϑείας. γένοιτο δ᾽ ἂν ἱχανῶς 
Υ Ce aN 4 2 \ PRA ἐξ 4 σ ih PIR We ~ 

ἔχων ὃ λόγος, εἰ περὶ ἐχείνων ἐξετάσομεν, ὅσαι μάλιστα ἐγγίζουσι τῷ 
ἀχηϑεῖ, εἰ ual μὴ ἀχριβῶς ἐφιχνοῦνται. ἢ δοχοῦσιν ἔχειν λόγον τινά, ὑφ᾽ 
- \ SIA, 5 ~ , \ ~ oa ~ 5 ~ ~ \ 

ὧν χαὶ ἐνδέχεται ἀπατηϑῆναί τινα χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς ἐχπεσεῖν. τῶν γὰρ 
ξι 

~ > ᾿Ν ~ ~ Ν᾿ > ΄ " Ξ 

10 πόρρω τῆς ἀληϑείας δοξῶν οὐδεμία ἂν ἐφελχύσαιτο ἄνϑρωπον φιλαλήϑως 

ἐξετάζοντα χαὶ συνετῶς, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑήσεων. φάτταν γάρ τις ἰδὼν 
΄ οἰήσαιτο ἂν περιστερὰν οὐχὶ δὲ χαὶ νῆτταν ἰδεῖν. 

p. 1095230 Μὴ λανθανέτω ὃ᾽ ὑμᾶς ὅτι διαφέρουσιν. 

Ὶ ὦ ~ , d ΄ - 

Τῶν ἀρχῶν χαὶ αἰτίων κατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην τεσσάρων οὐσῶν, ποιη- 
= nh 35 ~ ¢ ~ \ ~ > ~ > ~ ε ΄ n 

15 τιχοῦ τελικοῦ εἰδικοῦ ὑλιχοῦ, περὶ τελιχῆς ἀρχῆς evtadda ἣ ζήτησις, ἣν 

χαὶ εἴρηχεν ὡς ἐν ὀνόματι ὑπὸ τῶν πλειόνων ὁμολογεῖσθαι, περὶ ὃὲ τοῦ 50 
΄ 7 > ? 

τίς ἐστιν αὕτη πλείστην εἶναι παρ᾽ ἀνθρώποις ἀμφιβολίαν. ἐπεὶ δὲ περὶ 
> πο ε ΄ \ ΚΕΝ ZG oe a Ἂ ~ , 2 , > > ΄ 

ἀρχῆς ὃ λόγος, χαὶ ταύτην εὑρεὶν ἐχζητεὶ τίς ἐστι, λίαν οὖσαν ἀμφισβητή- 

σιμον. χαὶ μέλλει ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν παραστῆσαι αὐτήν, ἀπὸ τῶν ἀρχομέ- 
δέ: Sipe x > \ 3 Fe eat \ “ “ ΄ \ > tL ie Ἐν 

20 νων ἐπὶ τὴν ἀρχὴν aviv: διὰ τοῦτο ταῦτά φησι, τοὺς ἀχροωμένους παρεὴ- 

Ἰυώμενος μὴ ξενίζεσϑαι, εἰ ἀπὸ τῶν ὑστέρων πιστοῦται τὰ πρότερα" δια- 
φόρους γὰρ γίνεσϑαι τὰς διὰ τῶν λόγων ὁὀιδασχαλίας. πῇ μὲν ἀπὸ τῶν ἀρ- 

\ 

yoy ἐπὶ τὰ ἀρχόμενα, πῇ δὲ ἀνάπαλιν: τὸ μὲν γάρ ἐστι τῆς χατὰ φύσιν ὃν 
τῶν πραγμάτων ἀχολουϑίας, τὸ GE τῆς διδασχαλιχῆς οἰχονομίας: ὡς μὴ 

25 τῶν αὐτῶν ὄντων γνωριμωτέρων χαὶ σαφεστέρων τῇ φύσει τε χαὶ ὡς δέον | ‘| 

ὃν ἄρχεσϑαι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν σαφεστέρων ἡμῖν, ὅπως οὕτω ῥᾷον τοῖς λεγο- 

μένοις παραχολουϑείημεν. ἴσως δ᾽ av τις ζητήσαι πῶς τὸ αὐτὸ ἀρχὴ χαὶ 
/ \ \ 9 \ ΄ ~ \ \ \ > \ Ae / ¢ 

ἕλος πρὸς τὰ αὐτὰ λέγεται. τῶν γὰρ xata τὰς ἀρετὰς πράξεων τέλος ἣ 5 
BEEN / ~ 5 \ \ τ AN \ pe 5 - 3 \ ἋἋ ἘΣ / 

εὐδαιμονία πασῶν, ἀλλὰ χαὶ ἀρχὴ xat αἰτία αὐτῶν: οὐ γὰρ ἂν ἦσαν τέσ- 
΄ > c > , ml " \ X , ἘΠ / \ > \ ~ \ 

30 capes at ἀρχαί: 7 οὐ χατὰ τὸ αὐτὸ τέλος χαὶ ἀρχή; ἀλλὰ ϑεωροῦσι μὲν 

ἀρχὴ τὸ τέλος ἐστίν͵ ἐνεργοῦσι δὲ τὰ διὰ τέλος χαὶ πρὸς τὸ τέλος τελευ- 

ταῖον ἢ τελιχὴ ἀρχὴ ἐπιγίνεται, οἷον ἐπὶ τῆς οἰκοδομικῆς" περὶ γὰρ σχέ- 
ς ΄ ΄ - - > ~ ΄ ~ 

πῆς ϑεωρήσαντες πρότερον χωλυτιχῆς τῶν ἐχ τοῦ περιέχοντος βλαβῶν 

1 ἴσως Arist. post ματαιότερον: eodem loco a, qui rhesin praebet usque ad ἔχειν τινὰ 

λόγον (p. 1095230) 4 ἀλλὰ xat τινας zat a 6 προφανῶς a 12 χαὶ (ante 

νῆτταν) om. a 13 ὑμᾶς, ut Arist. codd. LbMb; ἡμᾶς Arist. vulg. rhesis usque 

ad ἐπὶ τὰς ἀρχάς (p. 1095232) a 15 τελικῆς ἀρχῆς B: τελιχοῦ ἄρχεται a 

21 ζητήσαι scripsi: ζητήση B: ζητήσοι ἃ 
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σχηποῦμεν τὰ φέροντα πρὸς αὐτὴν χαὶ διιόντες τῷ λόγῳ διὰ τῶν μέσων 

εἰς ἐσχάτην χαταντῶμεν τὴν ὄρυξιν χαὶ ἐχ ταύτης. ἀρχύμεϑα: χαὶ οὕτως 

ἀνίοντες διὰ τῶν μέσων χαὶ ἀεὶ τὰ ἐν τῇ ϑεωρίᾳ πρότερα τῇ ταξει δεύ- 

τερα ἐν τῇ πράξει ποιούμενοι χαταντῶμεν εἰς τέλος, ὃ ᾿ ἀρχῆς προεῦϑέ- 
> > p! \ 2S. ¢ if ~ ~~ >] Ξ 

5 peta. GAN ἐπεὶ 7 — ae Sep τῆς πράξεως (οὐ γὰρ ἂν ἐπράξαμεν, 
> ‘ δὲ " 

εἰ μὴ Sea? πρότερον). ὃὲ χαὶ αἰτία γε δ ας ἐν ἢ ϑεωρία τῆς 

πράξεως, διὰ τοῦτο χαὶ χυρίως ἀρχὴ τὸ τελιχὸν αἴτιον, χαὶ τελειωτιχὸν ὡς 

τελειοῦν τὰ ἄγοντα πρὸς αὐτό, ὡς μάτην εἶναι εἰ μὴ ἀνενεχὃ ῇ πρὸς αὐτό. 

διὰ τοῦτο χαὶ ἀρχιχὸν ὡς τελειωτιχόν, χαὶ τέλος χαὶ τ ὡς τελειωτιχὸν 
\ 3 / 35 2 iar | \ \ We X \ / ~ \ τὸ 

10 χαὶ ἀρχιχόν. GAN ἐπεὶ χαὶ ὀρεχτὸν τὸ τέλος, τοῖς πρὸς αὐτὸ Ἑ * Ἐ αἴτιον αὐτοῖς 

τοῦ εἶναί τε χαὶ γίνεσϑαι χαὶ προὐύπάρχον ἐν τῇ πρ ae αὐτῇ ἐστι τὸ ἄγειν 

πρὸς ἑαυτὸ τὰ χατ᾽ ὄρεξιν τὴν αὐτοῦ ἐνεργού pee χαὶ ἀποτελούμενα, διὰ 
ταῦτα χαὶ ἀρχή τε χαὶ αἴτιον. ἦν χαὶ ἄλλα εἰπεῖν ἀλλὰ διὰ τοὺς φιλαι- 
τίους ἱχανὰ τὰ εἰρημένα. 

15 p. 1095189 Εὖ γὰρ χαὶ [[λάτων. 

Toy [Ιλάτωνα παράγει μάρτυρα ὅτι τε ἔστι χαὶ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν πρὸς 
τὰ ἐξ. αὐτῶν ὁδεῦσαι o Kons χαὶ ἀνάπαλιν, χαὶ ὅτι διάφορος ἢ ὁδὸς τῇ 

σχέσει, χἂν ἢ τὰ αὐτὰ ὑποχείμενα δι᾿ ὧν ἀμφότεραι γίνονται, ὡς ἐπὶ τῆς χλί- 

μᾶάχος ἢ ἄνοδος χαὶ 7 χάϑοδος- ἣ χαὶ ὡς αὐτός φησιν, ὡς ἐν τῷ 

20 δίῳ [ὡς] ἀπὸ τῶν ἀϑλοϑετῶν ἐπὶ τὸ πέρας ἡ ἀνάπαλιν. of μὲν 
ἀϑλοϑέται λόγον ἔχουσιν ἀρχῆς. ὡς χαὶ τοῦ ἀγῶνος συστατιχοὶ χαὶ ποιη- 
τιχοί, τὸ O& πέρας τοῦ σταδίου, οὐχ ὡς ἀρχὴ ἀλλ᾽ ὡς ἔσχατον: ἣ αὐτὴ 
οὖν δδὸς ἢ μεταξὺ ἑχατέρωϑεν, GAR ἢ ἀπὸ ϑατέρου εἰς ϑάτερον χίνησις 
τῶν τρεχύντων τῇ σχέσει διάφορος: οὕτω δὲ χαὶ ἢ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἐπὶ 

\ > 

25 τὰς ἀρχὰς G60s χαὶ χίνησις τοῦ λόγου. 

p.1095b2 ᾿Αρχτέον μὲν yap ἀπὸ τῶν γνωρίμων: 

Περὶ τούτων εἴρηται μὲν ἤδη, ῥητέον d& χαὶ εἴ τι ἐν ταῖς διδασχαλίαις 
χαὶ ταῖς μαϊγήσεσι τὰ σαφῆ Get προηγεῖσϑαι τῶν ἀσαφῶν. ἐπεὶ δὲ διττῶς 

ἔχει ταῦτα, ὡς εἶναι τὰ μὲν ἁπλῶς χαὶ χυρίως ἔχοντα τὸ σαφὲς χαὶ χατὰ 

80 τὴν τῶν πραγμάτων ἀχολουϑίαν ὡς τὰ αἴτια πρὸς τὰ αἰτιατά, οἷον of τῶν 

ἐπιστηυῶν ὅροι χαὶ ai ἀρχαὶ πρὸς τὰ ἐξ αὐτῶν ϑεωρούμενα, τὰ δὲ πρὸ 
\ > 

ἡμᾶς, ὡς ἔν τισι τῶν ἐπιστημῶν τα αἰτιατὰ τῶν αἰτίων ἡμῖν σαφέστερα 

a 

\ \ ~ 

φαίνονται, ὡς ἐπὶ τῆς σελήνης ¢ ἔχει χαὶι τῶν διαφόρων ς φωτισμάτων αὺτ ἧς 

10 post τὸ τέλος add. τὸ δ᾽ ὀρεχτὸν ἃ lacunam indicavi 11 προὐπάρχειν a 

τῷ ἄγειν ἃ 18 ἦν δὲ καὶ ἃ 15 rhesis usque ad ἢ ἀνάπαλιν (p. 10951) ἃ 

20 

25 

31 

α 3d 

16 Πλάτωνα] Reip. VI p. 511 B 19 ὡς ἐν τῷ] ὥσπερ ἐν τῷ Arist. 19. 20. post 
σταδίῳ add. ὡς B: om. a 20. 21 οἱ μὲν yap ἀϑλοϑέται a 23 ϑατέρου B: va- 

τέρων a 25 post ἀρχῶν add. zal a 26 γὰρ Ba, ut Arist. libri HaKbMbODd; 

οὖν Arist. vulg. rhesis usque ad τῶν ἡμῖν γνωρίμων (p. 10954) a 
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~ ~ ~ a7, Vv ~ ~ ΄ (τοῦ γὰρ τ οὐ τς σελήνης αἰτίου ὄντος τῶν τοιῶνδε φωτισμάτων ὃν 
αὐτῆς. ἡμῖν ἐξ ἀρ; Ὡς σαφέστερα τὰ φωτίσματα γίνεται, ἐναργῇ ὄντα χαὶ ed ih i> | | 

τῇ αἰσϑήσεως moocohh γινωσχόμενα): διὸ χαὶ ἐχ τῶν αἰτιατῶν texu7- {| f (| i μη 
ριωδῶς συλλογιζόμενοι τὸ αἴτιον ἑαυτοῖς ἀποῦδειχνύημεν, τὰ αἰτιατὰ τοῦ 

Ἁ ΄ icy ΄ ~ 5 αἰτίου ποιούμενοι πρότερα διὰ τὸ εἶναι πρὸς ἡμᾶς γνωριμώτερα. τοίνυν ὃ 

ὯΝ 
ἐπεὶ ἀρχὴ μὲν τελιχὴ ἣ εὐδαιμονία, αἵ δὲ πρὸς αὐτὴν ὡς τέλος ἄγουσαι 40 
αἱ χατὰ τὰς ἀρετάς εἰσι πράξεις, αὗται ὃὲ ὕστεραι μὲν τῇ φύσει ὡς τῆς 
εὐδαιμονίας αἰτιαταί, ἡμῖν G5 σαφέστεραι χαὶ γνωριμιώτεραι, 2x τούτων 
ἡμῖν ἀρχτέον χαὶ ἀνιτέον δι᾽ αὐτῶν πρὸς τὸ αἴτιον. ἀχούσαι δ᾽ ἄν τις 

10 ταῦτα χαὶ χαϑόλου περὶ τῶν ἀρετῶν. ἕξεις γὰρ αἱ ἀρεταὶ χαὶ ἀρχαὶ χαὶ 
αἴτια τῶν χατ᾽ αὐτὰς πράξεων. ἐπεὶ οὖν τὰς ἀρετὰς τίς τε ἑχαάστη χαὶ 
ὁποία ἐχ τῶν xat αὐτὰς πράξεων ὡς 7, ae σαφεστέρων γνωρίζομεν, δῆλον 
ὡς ἐχ τῶν αἰτιατῶν χαταλαμβάνομεν τὰ αἴτια καὶ ἢ ὁδὸς ἡμῖν οὕτω γί- 45 

νεται ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἐπὶ τὰς ἀρχάς. 

yw 

15 p. 109504 Διὸ τοῖς ἥϑεσιν ἦχϑαι χαλῶς. 

> Γ΄" \ a} =) ~ > Q~ ΄ \ \ > ~ \ > 2 Kxst ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν πράξεων τὸν περὶ ἀρετῆς xual εὐδαιμονίας 
λόγον μέλλει συστήσασϑαι, αἱ δὲ πράξεις αἰτιαταὶ χαὶ ὕστεραι, τοῦτο δ᾽ 50 

> Vv ~ Q / 5353 NX ~ σ 3] Ix - 2 ~ ΄ ‘\ οὐχ ἔστι τοῦ διότι ἀλλὰ τοῦ ὅτι ἀπόδειξις (2x τῶν προτέρων γὰρ τ o- 
o 7 , C ΄ SW Nh I) ~ ς ΄ > ΄ σ΄ 4 Oot. συνίστασθαι πέφυχε᾽ τὸ δὲ ἐκ τῶν ὑστέρων δειχνύμενον, ὅτι ἔστι 
IN 5 wees: μ \ \ NS > \ > Ix See ΄ 7 δ᾿... 4 20 δείκνυται. οὐ διότι ἔστι’ τὸ γὰρ διότι ἐστὶν ἀπόδοσις αἰτίας, ἢ δ᾽ αἰτία 

΄ ΟΕ» - σ >» ~ VO 3 ~ \ \ 
προτέρα)" διὰ τοῦτό φησιν ὅτι δεῖ τοῖς ἔϑεσιν ἦχϑαι χαλῶς τὸν περὶ 

χαλῶν χαὶ διχαίων χαὶ ὅλως τῶν πολιτιχῶν ἀχουσόυενον ἱχανῶς, τουτέστι 

dst γεγυμνασμένον εἶναι χαὶ εἰθισμένον ταῖς ἀγαθαῖς πράξεσι τὸν περὶ τῶν 

ἀγαθῶν ἕξεων χαὶ ἐνεργειῶν ἀχουσό μενον, ἵν᾿ ἐξ Gus ie τῆς συνηϑείας χαὶ Or 

25 τῆς πείρας ἔχοι τοῖς λεγομένοις ἕπεσϑαι χαὶ μὴ ἐνίσταιτο εὐϑὺς πρὸς 

ἃ λέγομεν περὶ ἀρετῆς χαὶ εὐδαιμονίας, ἀηδῶς ἔχων διὰ τὸ συνειϑίσϑαι 

πρὸς τἀναντία: τὸ δὲ ὅλως τῶν πολιτιχῶν Lees τῷ περὶ χαλῶν 
\ > / , mpl > Av \ \ ‘ [9 \ 5 \ > ~ , χαὶ διχαίων λόγῳ ἣ διὰ τὰ λοιπὰ τελιχὰ ἃ χαὶ αὐτὰ ἐν ταῖς πολιτείαις 

ζητοῦνται ἢ περὶ τῶν παρωνύμως ἐχ τῶν ἑτέρων ἀρετῶν ὀνομαζομένων. 

80 οἷον ἀνδρείων σωφρονιχῶν χαὶ τῶν τοιούτων. ἀρχὴ γάρ φησι τὸ ὅτι, ὅ 
τουτέστιν ex τῶν ὑστέρων ἀρχόμεϑα χαὶ αἰτιατῶν καὶ τὸ ὅτι δείχνυμεν" 

χαὶ εἰ τοῦτο, ἤγουν τὸ ὅτι φαίνοιτο ἱκανῶς τῷ ἀχροατῇ ὡς καλῶς ἀχϑέντι 
~ ~ ~ / 

τοῖς ἔϑεσιν, Zhorto dy τοῖς λεγομένοις χαὶ οὐδαμοῦ tod διότι δεησόμεϑα. 
μείζονος γὰρ τῆς pecs 7] χατὰ τὴν παροῦσαν πραγματείαν περὶ ἀρετῆς 

35 χαὶ εὐδαιμονίας δεῖξαι τὸ ἀληϑὲς ἐχ τῶν προτέρων καὶ αἰτίων ἀφορμω- 
μένους. dst γὰρ ὑπεραναβῆναι τὴν ψυχιχὴν οὐσίαν χαὶ εἰς νοῦν γενέσϑαι 

4 συλλογιζόμενοι ἃ: συλλογιζόμενα B 5. 6 ἐπεὶ τοίνυν a, ef. p. 8,0 9 ἀκούσαι scripsi. 

ἀχούσοι Ba 11 ἐπεὶ -- πράξεων (12) bis B 15 ἤϑεσιν ut Arist. libri LbM»b: ἔϑεσιν 

Arist. vulg. et Eustratius y. 21 rhesis usque ad tod διότι (p. 10957) a 19 συνί- 

στασϑαι --- διότι (20) a: om. B 25 ἔχοι B: ἔχη a ἐνίσταιτο Β: évistnta a 

27 τὸ δὲ χαὶ ὅλως a 
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χαὶ ϑεόν, ἃ μόνα πρότερα τῆς ψυχῆς ἐστι, χαὶ δεῖξαι ἐχεῖϑεν, τίς te H 9 
τῆς λογιχῆς ψυχῆς ἀρετὴ χαὶ ὅπερ προσῆχον αὐτῇ μαχάριον. 10 

Ρ. 1095b7 ‘O δὲ τοιοῦτος ἣ ἔχει ἣ λάβοι ἄν. 

‘O ταῖς χαλαῖς χαὶ δικαίαις συνεϑισϑεὶς πράξεσιν 7 ἔχει ἀρχὰς περὶ 

Ov 5 ἀρετῆς χαὶ εὐδαιμονίας, ὡς ἤδη ἐν ἕξει τῶν χαλῶν γεγονὼς ex τῶν πρά- 
ξεων, χἂν μήπω περὶ τούτων τεχνολογοῦντός τινος ἤχουσεν, 7 λάβοι ἂν 

ῥᾳδίως, διὰ τὸ πλειστάχις ἀποσχέσϑαι μὲν τῶν χειρόνων, προστεϑῆναι ὃὲ 

τοῖς ἀμείνοσι. χαὶ ἐν πείρᾳ γενέσϑαι διαφόρων χαλῶν χαὶ φαύλων, 6 ἔστιν ιῦ 
ἰδεῖν ἐπὶ τῶν πῇ μὲν ἀπολαυστιχῶς πῇ δ᾽ ἐγχρατῶς διαζώντων χαὶ ἐφι- 

10 στανόντων τῷ λόγῳ, πῶς ἔχουσι τῆς Ψυχιχῆς διαϑέσεως ἐν ταῖς ἐναντίαις 

ταύταις διαγωγαῖς. 

p. 109508 Ὧι δὲ μηδέτερον ὑπάρχει: τούτων. 

(υ 
\ \ 2 ~ ~ b] 

Tl μαχρὸν eve avy vat ταις Aya- 91 
"ὦ ησί Pees Den Me ἐὸ ΒΞ 2 οὗ 

ς, φησί, μήτε ἀρχὰς ἔχει (ἐχ τοῦ 

Dats πράξεσιν ἢ χαὶ δι᾿ εὐφυίαν ῥᾷον ξαυτῇ προσοιχειουμένην τὰ ἀγαϑά. 

15 μήτε πρὸς λῆψιν τῶν ἀρχῶν ἑἕτοιμότατα διὰ τὸ φύσεως πρὸς τὸ ἀγαϑὸν 
ἐπίρροπον, ἀλλὰ βαρέως ἔχει χαὶ ἀργῶς πρὸς τὴν τῶν χρειττόνων ἕξεων 
σ δ. ΄ ~ ΄, Ἃ > ~ 

αἵρεσιν ἢ διὰ βραχύτητα χρόνου tod ἐν γυμνασίᾳ ἣ διὰ τὸ πρὸς ταῦτα 
σχολαῖον τῆς φύσεως 7 διὰ τὸ περὶ ταῦτα ἄηϑες χαὶ ἀπείραστον, ἀἄχου- 2 

σάτω τῶν Ἡσιόδου ἐπῶν, ἐν οἷς ἄριστον μὲν λέγει τὸ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὰ 
, δῷ 7 \ ¢ ΄ r Qf 2 ὃ v an b) ΄ 

20 βέλτιστα εἰδότα χαὶ αἱρούμενον (οὗτος δέ ἔστιν ὃ ἔχων ἤδη ἀρχάς), 
> \ >\ \ > 4᾽) ΄ \ » \ \ ; ~ 

ἀγαϑὸν ὃὲ χαὶ οὐ xad ὑπεροχὴν ἄριστον χαὶ tov ἄλλου λέγοντος χαλῶς 
, 4 NAS! ΄ ΄ \ Υ ΄ δ, ἫΝ > ~ πειϑόμενον (οὗτος δέ ἐστιν. 6 μήπω μὲν ἔχων ἀρχάς. ῥᾳδίως ὃὲ λαβεῖν 

δυνάμενος διὰ τὸ τοῖς ἐχέφροσι πείϑεσϑαι), ὃς δὲ μηδέτερον τούτων. 

ἀχρεῖος οὗτος ἀνήρ. ἦτοι χρείαν ἔν τινι ὠφελίμῳ ὡς ἄνϑρωπος πληροῦν 
>\ 

Un δυνάμενος, ἤγουν ἄχρηστος. τριμεροῦς δὲ τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς οὔσης, τῷ or 

Pl 

Hyovy ὡς μέρη ἐχούσης λογισμὸν ϑυμὸν ἐπιϑυμίαν, πολλάχις ot ποιηταὶ 80 

ϑυμὸν αὐτὴν ἐχ μέρους χαλοῦσιν, ἔχ τοῦ μέσου δηλοῦντες χαὶ τὰ παρ᾽ 
ἑχάτερα: ἢ ϑυμὸν χατ᾽ ἰδίαν ὀνομάσαντες ἀπὸ tod ϑύω, ὃ δηλοῖ τὸ ὁρμῶ 
ὡς αὐθϑόρμητον χαὶ αὐτοχίνητον 7 ὡς αἴτιον τῷ σώματι τῆς χατὰ τόπον 

30 χινήσεως, ἀυεταβάτῳ ὄντι χαὶ ἀχινήτῳ χαϑ᾽ ξαυτό. 

2 ὅπερ Β: τὶ τὸ ἃ ὃ ἢ λάβοι ἂν ἀρχὰς ῥᾳδίως ἃ 12 rhesis usque ad ἀχρήϊος ἀνήρ 

(p. 1095b135) a 13 φησι rubro corr. ex φασι B ἐκ τοῦ ἐπὶ --- βαρέως ἔχει (16) 

ἃ: om. Β 10 ἔχει Vat. 1622 et liber quem descripsit B, ut videtur, cum quomodo 

interciderint ibi nonnulla facilius intellegatur: ἔχων a 19 Ἡσιόδου] Opp. 293 

28 τοῦ tow ὃ δηλοῖ τὸ ὁρμῶ Vat. 1622: τοῦ dow τὸ ὁρμῶ Ba 

Comment. Arist. XX Eustratius in Etbica. 3 
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p. 1095014 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅϑεν παρεξέβημεν" τὸ yap ἀγαϑόν. or 

\ “Ὁ PAN , - Ae al κι ny 4 q 

Περὶ τῆς εὐδαιμονίας εἰπεῖν ἀρξάμενος xat μεταξὺ παρεμβαλὼν τὸν 36 

τρόπον τῆς διδασχαλίας ὁποῖος ἔσται χαὶ ὁποῖον δεῖ εἶναι τὸν ταύτης 
~ Vv ΄ ΄“" “ , , 

παναλαμβάνει πάλιν τὸν λόγον, πῶς ἔχουσι δόξης φάσχων ot 

ς 
> δ. 3 ἀχροατὴν ἐ 

ὃ ἄνϑρωποι περὶ εὐδαιμονίας χατὰ τὰς τῶν βίων διαφορὰς χαὶ τῶν προαιρέ- 
΄ vw 4 ~ ~ 

σεων: χαί φησιν ὅτι οὐχ ἄνευ λόγου χαὶ ἀχολουϑίας τῆς πρὸς τὸν οἰχεῖον 
ing / TS > x δὼ » ἋἋ {> c ΄ "Δ \ 

ἕχαστος βίον τόδε εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν 7 τόδε ὑπολαμβάνουσιν: οἱ μὲν 40 

πολλοὶ χαὶ φορτιχώτατοι τὴν ἥδονήν. ἐπιχρατεῖ γὰρ τῶν πλειόνων 

τὸ ῥᾷον τῆς ζωῆς χαὶ ἄπονον, ὃ τῇ ἡδονῇ παραχολουϑεῖ. διὰ τοῦτο χαὶ 
id J ce wv 2) , 7} 

10 βαρεῖς εἰσι zal xa¥ “Ὅμηρον “ἐτώσιον ἄχϑος ἀρούρης. χαὶ ϑέλουσι 
~ 7Q) ~ q? le ~ ~ 

υηδέν τι συντελοῦντες χατὰ βίον μή ἑαυτοῖς uy ἑτέροις τῶν τῆς 
> ΄ Vv "2 .ἮΝἮ ΄ > 

σαρχὸς ἀπολαύειν ἡδέων ἄτερ πόνου παντός. διό φησι χαὶ τὸν βίον aya- 

πῶσι τὸν ἀπολαυστιχόν: τὴν ἡδονὴν γὰρ τὸ ayatloy ἡγούμενοι τὸ 
> ¢ \ aa 5 = , a 

ἀνθρώπινον τὴν αὐτῆς ἀγαπῶσιν ἀπόλαυσιν. ὀφείλων ὃὲ ἀποδοῦναι τὸ 
~ ~ ~ 5 / ~ Ὶ BI 

15 σχῆμα τοῦ μερισμοῦ μεταξὺ περιέβαλε τοὺς ἐμφανεστέρους τῶν βίων ἀπα- 45 

ριϑμούμενος χαὶ φάσχων τρεῖς γάρ εἰσι μάλιστα οἱ προέχοντες. 

ἐπείπερ οἱ πολλοὶ πρὸς ἡδονὰς ἀφορῶσι μάλιστα χαὶ ταύτην χρίνουσι τέλος 

τῆς οἰχείας ζωῆς. διὰ τοῦτο χαὶ ὡς ἕνα βίον αὐτοῖς τὸν ἀπολαυστιχὸν 
> 9 /> \ ΄ ΄ \ >] Eee 2x Lc fee dea x 
ἀποδέδωχεν, τοὺς πάντας τούτων συνελὼν ἐν αὐτῷ" ἐξ οὗ ἐπὶ τὸν πολι- 

\ bla 2 ΄ 2 C kon > \ - PI Nt / 20 τιχὸν ἄνεισιν, ἐχ τοῦ ἐμπαϑοῦς εἰς τὸν μετριοπαϑῇ. ἐνδιδόντα udv πῃ 
Ὁ 4 τω ~ ε ΄ τοῖς πάϑεσι, πλὴν χανόνι τοῦ λόγου, μέτρῳ τε χαὶ σταῦμῷ, ὡς αὐτοχρά- 50. 

τορα μὲν εἶναι τὸν λόγον, ἐπιτάττειν GE τοῖς πάϑεσιν ὡς ὑπηρέταις οὖσι χαὶ 
χρῆσϑαι αὐτοῖς ὡς βούλεται. τρίτον δέ φησι χαὶ χορυφαιότατον τὸν ϑεω- 

; r \ ᾿" Qz \ Qs ~ » yee ΄ iat 
ρητιχόν, τὸν ἀπαϑῇ xat χαϑόλου πᾶσαν ἄλογον ἀπηρνημένον ἐνέργειαν. 

25 οὐ γὰρ τὸν φυσιολογιχὸν ἐνταῦϑα φησι ϑεωρητιχὸν 7 τὸν μαϑηματιχὸν ἢ 

ϑεολογικὸν ἀλλὰ τὸν διὰ χαϑάρσεως τῆς τῶν παϑῶν χηλῖδος πρὸς ϑεωρίαν 

χατεπειγόμενον, ὃς διαχόπτων τὴν ὕλην χαὶ τὸ σαρχιχὸν τοῦτο νέφος χαὶ 
΄ C ~ \ ~ Q/ >) > ΄ , \ > 

προχάλυμμα ϑεῷ zat τοῖς ϑείοις dt ἀπάϑειαν συγγίνεται. οὐδὲ γὰρ ἦν 

οἰχεῖων ἐπὶ πράξεων χαὶ πραχτιχῶν ἀρετῶν εἰπεῖν προϑέμενον χαταλιπεῖν ϑν 

80 τῶν πραχτιχῶν βίων τὸν τελειότατον, ὅς ἐστιν 6 χαϑαρτιχός. συντάξαι δὲ 
, \ \ \ QZ 5 “ τούτοις TO χατὰ τὰς μαϑήσεις ϑεωρητιχόν. 

p. 10950υ19 Ot μὲν οὖν πολλοὶ παντελῶς ἀνδραποδώδεις. 

[Πάνυ ἐξουϑενεῖ τοὺς σαρχιχὴν ἥδονὴν τὸ ἀγαϑὸν ἡγουμένους χαὶ ταύ- ὅ 

1 λέγομεν Β et Arist. libri HaOb: λέγωμεν a et Arist. vulg. rhesis usque ad τρίτος 

ὃ ϑεωρητιχός (p. 1095619) a 10 zad? “Ὅμηρον] 1]. 2 104 17 ἐπείπερ B: ἐπεὶ 

yap a ἡδονὰς B: ἡδονὴν a 20 ἐνδιδόντα a: ἐνιδόντα B μένπη B: ὑέντι ἃ 

22 ἐπιτάττειν scripsi ex Vat. 1622: ἐπιτάττει Β: ἐπιτάττοντα ἃ οὖσι ex corr. rubro 

B: xsl a 28 cf. Platon. Tim. Loer. p. 100B 30 χαϑαρτιχός B: χαϑαρώ- 

TATOS ἃ συντάξαι B: συνέταξε a 32 rhesis usque ad Σαρδαναπάλῳ (p. 1095022) a 
9 
oo ἐξουϑενεῖ scripsi: ἐξουϑενοῖ Ba ἡδονὴν Β: ὁδὸν a 
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THY ὡς ἐχεῖνο μεταδιώχοντας, ἀνδραποδώδεις χαλῶν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀλόγοις Iv 

πάϑεσιν ὑποχεῖσϑαι χαὶ δουλιχῶς ὑποτάττεσϑαι: τὸ 6 φαίνονται οὐχ 

ὡς φαινομένων τοιούτων. μὴ ὄντων ὃξ, ἀλλ᾽ ὦ ἡ ay for Pas 
~ ντων ἐναργῆ τὴν πρὸς 

\ ΄ Lee a Lat \ ΄ ~ ΄ oa + aw 

τὰ χείρονα δούλωσιν. aus χαὶ βοσχημάτων ζῆν εἶπε βίον. ὅτι λογιχοὶ ὄντες 

φύσει, τ Πρ. ἑαυτοὺς τοῖς βοσχήμασι συνέταξαν, ὡς ἄλογα ζῷα πρὸς 

μόνον τὸ ἡδὺ χατ᾽ αἴσϑησιν ἀποβλέποντες. εἶτ᾽ ἐπεὶ ἑώρα πολλοὺς τῶν 
τοιούτων ἐπιφανεῖς χατὰ τὸν βίον χαὶ τιμωμένους ἐν ταῖς πολιτείαις χαὶ 

ἐδόχει ἀντίξοον εἶναι τοῦτο πρὸς τὸ λεγόμενον ὕπ᾽ αὐτοῦ. ἀποδίδωσι τὴν 
ΦΈΣΙ ~ ae ar 2 = 2 ~ C -τί Ξ = \ , > 5 5 , 

αἰτίαν, τῶν ἐξουσιαζόντων ἐν ταὐτῷ χαϑαπτόμενος χαὶ νήφειν οἷον ἐγχελευό- 
> ~s , ε - 

μενος. ἵνα μὴ αὐτοὶ φαῦλοι γενόμενοι χαὶ τοῖς ὕπ᾽ αὐτοὺς μοχϑηρίας 
x x Vv vA , ἀκ 3 ~ 

ὦσιν αἴτιοι: τυγχάνουσι γάρ φησι λόγου διὰ τὸ πολλοὺς τῶν ἐν 
ἐξουσίᾳ ὁμοιοπαϑεῖν Σαρδανα πάλῳ. εἰ γὰρ οἱ ἐν πόλεσιν 7 ἐν ἔϑνεσιν 

~ 3 \ 5 , ~ 5 ΄ 

εἶεν ἐμπαϑεῖς ἀλλὰ φιλοπόνως ζῶσι χαὶ χατ᾽ ἀρετήν, 
‘ 7 

ἐξουσιάζοντες μὴ 

οὐχ ἄν ποτε τοῖς τῶν ὑπηχόων μοχϑηροτέροις τῆς πρὸς ἑαυτοὺς εἰσόδου 
παραχωρήσαιεν ἀλλ ἀποπέυ, HOMER χαἀντεῦϑεν τὸ πονηρὸν ἐξουϑενούμενον 

οὐ μόνον οὐχ ἐπιδώσει πρὸς αὐδὴν ἀλλὰ χαὶ λίαν ἐλαττωϑήσεται ἣ καὶ 

τέλειον ἀφανισϑήσεται: εἰ δ᾽ ot ἐξουσιάζοντες μοχϑηροὶ εἶεν χαὶ ἡδυπα- 
Deis χαὶ Σαρδαναπάλῳ ὅμοιοι, τοὺς ὁμοίους αὐτοῖς οἰχειώσονται χαὶ τὴν 

χαχίαν ἐπιδοῦναι ποιήσουσι. βασιλεὺς 6& Ilepomy 6 Σαρδανάπαλος, ἀνὴρ 
1 3 

Bahevani. χαὶ ἀχόλαστος χαὶ ἀσελγέστατος, οὗ τῶν τῆς τρυφῆς διηγη- 

μάτων τὰ τῶν παλαιῶν γέμει συγγράμματα. 

p. 1095b22 Of δὲ χαρίεντες χαὶ πραχτιχοί. 

5 ῃ wv ΄ “" \ 3} >\ \ \ Qi ~ 4 4 

ὥσπερ ἄχαρις ὃ φαῦλος ual ἀηδὴς χατὰ τὸν ὀρϑὸν τῆς χρίσεως λόγον. 
διότι τῶν ἀγαϑῶν ἄπραχτος, οὕτω χαρίεις χαὶ ἡδὺς ὃ τῶν ἀγαϑῶν πραχ- 

> IS = ~ 4 ‘4 ς τιχός. ἀποδίδωσιν οὖν ἐνταῦϑα τὸν ὑερισμὸν χαί φησιν ὅτι οἱ πραχτιχοὶ 
τῶν χαλῶν τῆς μὲν σαρχιχῆς χαταφρονοῦσιν ἡδονῆς, τῆς OF γε τιμῆς ἀντι- 

_ 

ποιοῦνται μάλιστα" χαὶ σχεδὸν τοῖς πολιτιχοῖς ἀνδράσιν αὕτη τὸ τέλος τῆς 
\ Ἁ Ἁ Q~ Ἁ ἊΝ 2A cx σ > , nas a Ὁ A ΕΞ > = περὶ τὰ χαλὰ σπουδῆς" τὸ δὲ σχεδὸν εἶπεν, ὅτι εἰσί τινες οἱ διὰ τὴν ἄἀρε- 

τὴν χαὶ τὸ χατ᾿ αὐτὴν τέλειον πονοῦσι, πάντα τἄλλα ἡγούμενοι earns: 
΄ ~ ? ς ΄ “Ὁ ὮΝ,» 

μάρτυς τοῦ προτέρου ὃ παρ᾽ ᾿μήρῳ ᾿Αχιλλεύς, ἐν δόξῃ προτιμήσας διὰ 

βραχέος ϑανεῖν ἢ ἐπὶ μαχρὸν ἀδόξως ζῆν. τοῦ ὃὲ δευτέρου Σωχράτης. 
2 4 ~ fs > > , 

ὃς ἀρετῇ χαὶ σοφία ζήσας, τῇ παραλόγῳ χαταδίχῃ ἐνέμεινε, τῆς χλοπίμου 
5 ΄ Α , 5..- | ~ 5 

σωτηρίας τὸν ἐν ἀδίχῳ χαταδίχῃ προϑέμενος ϑάνατον. ἐῶ γὰρ νῦν εἰς 

μέσον ἄγειν τοὺς xa ἡμᾶς, τῆς προσχαίρου ταύτης ζωῆς τὸν ϑεάρεστον 
, ~ 5 ’ as \ ‘ bl 

προτιμήσαντας ϑάνατον μετὰ τυραννιχῆς ἀδόξου χαταδίχης χαὶ τοὺς ἐν 

ἀναχωρήσει χαὶ μονίᾳ Ve μόνῳ σχόντας δήλην τὴν αὑτῶν τελειότητα " περὶ 
\ ~ QO? ὁ ~ 94) } Μὰ ὦ v Vi ie. 

yap τῶν xa? ἡμᾶς οὐδ᾽ ᾿Αριστοτέλης ἔννοιαν ἔσχηχε. 

15 

20 

or 
“9 

30 

8 ἀντίξουν Ba 11. 12 ἐν ταῖς ἐξουσίαις Aristoteles 12 ὁμοιοπαϑεῖν a et Arist.: 

ὁμοιοπαϑεῖς "Ὁ 22 rhesis usque ad τοῦτο τὸ τέλος (p. 1095 υ28) ἃ 30 οἵ, Ar 

Rhet. A 3 p. 135943 ἐν B: om. a 32 ζήσας B: συζήσας a, fort. rectius 

3% 

ist. 
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awd p- 109523 Φαίνεται δ᾽ ἐπιπολαιότερον εἶναι. θν 

Ὕ -Ὁ , ~ f ~ a 

Thy περὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ἀγαϑοῦ -δόξαν ἐλέγχει τῶν λεγόντων εἶναι 
~ / > ~ ~ 4 4 

τοῦτο τιμήν, χαί φησιν ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦτο τοῦ ζητουμένου. ἥτοι 85 

υετέωρόν τι χαὶ τῇ τοῦ ἀγαϑοῦ ζητήσει προσχολλώμενον. χαὶ τοῦτο Get- 
~ ὲ ς ΄ , 5 ΄ vy 

5 χνυσιν ἐχ τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν ἢ τιμή. τὸ γὰρ ἀγαϑόν τινος οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ 
“ \ \ »» > Re a re ~ > Ne ς 5 ΄ 

ὃν χαὶ πρὸς ἄλλον ἐνδειχνύμενον λέγομεν, ἀλλ΄ ὡς οἰχεῖον ὃν ἐχείνῳ οὗ 

εἶναι λέγεται χαὶ ἐν ἐχείνῳ ὑφεστηχός,. ἣ χαὶ ἐξ ἐχείνου προβαλλόμενον 
5 ς ΜΝ, “Δ λ > ? 

ὡς ἴδιον ἐχείνου ἐνέργημα. ἣ δὲ τιμὴ οὐχ ἐν τῷ τιμωμένῳ μᾶλλον ἀλλ 
> ~ ~ F £9, c \ ~ Δ Pare ‘ av σ la ΝΠ ἈΞ 

ἐν τῷ τιμῶντί ἐστιν. 6 γὰρ τιμῶν ἐνεργεῖ τὴν τιμήν. ὥσπερ ὁ βαδίζων τὴν 
΄ὰ Wea Te ΄ A an ἊΖ "4 BEM BE \ [4 7 ΄ EE cd vw 

10 βάδισιν χαὶ ὃ γράφων τὴν γραφήν. οὔτε 62 ὁ πρὸς dv βαδίζει ὃ βαδίζων ute 40 

πρὸς ὃν γράφει ὃ γράφων, χἂν ἀποτείνωσι πρὸς ἑτέρους τὴν οἰχείαν 

αὐτῶν ἐνέργειαν. οὕτω δὴ χαὶ ὃ τιμῶν οἰχείαν μὲν ἔχει ἐνέργειαν τὴν 

τιμήν. ἀποτείνει δὲ ταύτην πρὸς τὸν τιμώμενον: τἀγαϑὸν ὃὲ οὐχ οὕτως" 
ἀλλ οἰχεῖόν τι λέγομεν χαὶ τοσοῦτον οἰχεῖον ὡς εἶναι χαὶ δυσαφαίρετον. 

15 ἀλλ οὐχ ἀναφαίρετον: πέφυχε γὰρ ὃ ἀἄνϑρωπος ἐχ ϑατέρου τῶν ἐναντίων 
εἰς το μεταβάλλεσθαι: xa? ὃ χαὶ μηδένα δεῖν μαχαρίζειν πρὸ τελευ- 
~ ΄ ὯΝ > \ > ΄ aa Nf s.r τῆς εἴρηται: μαντευόμεϑα δὲ εἶπε χαὶ od λέγομεν ἢ δοξάζομεν διὰ 

τὸ μήπω τι περὶ αὐτοῦ ἀποδειχϑῆναι ἀλλ ὡς ἐν εἰχασμῷ οὕτω λαμβά- 45 

νεσϑαι: στοχαστιχὴ γὰρ τέχνη ἣ μαντιχή. 

20 p. 1095096 "Ett δὲ ἐοίχασι τὴν τιμὴν διώχειν. 

oT) sy ‘ ‘ ‘\ ae: ὌΝ, 

E τερον ἐπιχείρη, μα ὃξει χνύον υὴ Etvat τὴν τιμὴν TO ζητούμενον αγα- 

or, fs ϑόν- ot γὰρ χαρίεντες χαὶ Tpaxtixot ζητοῦντες τὴν τιμὴν χαὶ χαταλαβεῖν 
Ὁ >) > g 3) ~ ~ 

σπεύδοντες οὐ xa? αὑτὸ διώχουσιν αὐτὴν ἀλλὰ Gt ἕτερον. ποῖον τοῦτο; 

εἶ 
> > ) 

ἵνα πιστεύσωσιν ἑαυτοὺς εἶναι ἀγαϑούς. τὸ δὲ τέλος χαὶ τὸ ἀγαϑὸν xad’ 50 
σ ἕ 25 αὑτὸ Sant οὐ δι᾿ ἕτερον: χαὶ ἔστιν 6 συλλογισμὸς χατὰ τὸν τέταρτον 

τρόπον τοῦ cere σχήματος οὕτως: πᾶν τὸ ὡς τέλος ἀγαϑὸν χαϑ᾽ αὑτὸ 

διωχτόν, οὐ Ov ἕτερον: ἣ τιμὴ οὐχ ἔστι xaP αὑτὸ διωχτὸν ἀλλὰ δι᾿ ἕτερον" 
ς ‘ Vv a Vv ΄ 4 ἫΝ φ / > ma ~ ἊΝ c es 7 ΞΞ ast 

ἢ τιμὴ ἄρα οὐχ ἔστιν ὡς τέλος ayatov. ζητοῦσι δὲ οἱ yaplevtes τὴν 
΄ - > ~ > ΄, wa Ὁ \ ~ τῷ > ~ πίστιν τῆς αὐτῶν ayatotytos (ἄλλοθεν), διότι χαὶ τοῦτο εἶδος ἀρετῆς 

30 ἐστι χαὶ χαλεῖται ἐπιείχεια, λέγω δὴ τὸ μὴ τῇ ἑαυτῶν ἀρχεῖσϑαι χρίσει 
> περὶ ἑαυτῶν. ἵνα μὴ tows ae ες οὐχ ἐπιτεύϊξωνται τῆς ὀρϑότητος. 10° 

πάλιν ὃὲ χαὶ τοῦτο χατασχευάζων, ἤγουν τὸ διώχειν. τὴν τιμὴν διὰ τὴν 
a! aot τὴ ~ 5." ΄ Ὁ \ a AN ς \ x ΄ πίστιν τῆς ἑαυτῶν ἘΠ φησὶ ζητοῦσι γοῦν ὑπὸ τῶν φρονίμων 

τιμᾶσθαι χαὶ παρ᾽ οἷς γινώσχονται χαὶ ἐπ᾽ ἀρετῇ. ὅτι yap, φησίν. 

35 οὐ xatP αὐτὸ διωχτὸν ἣ τιμὴ ἀλλὰ δι᾿ ἕτερον ὡς εἴρηται, δῆλον ἐντεῦϑεν. 
5 \ Ὁ ~ Ὁ . ~ 5 ΄ 

οὐ γὰρ ἁπλῶς τὴν τιμὴν διώχουσιν οὐδὲ παρὰ τῶν τυχόντων. ἀλλ ὑπὸ 

1 rhesis usque ad μαντευόμεϑα (p. 109526) a 20 rhesis usque ad χαὶ ἐπ᾿ ἀρετῇ 

(p. 109547) a 29 ἄλλοθεν a: om. B 
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~ ’ \ 35 5 ‘ > Ἁ [4 > , \ 5 > \ bined 

τῶν φρονιμὼν χαι εἰοότῶν GAuTOVUS OLOL TOV βίην ξεισι" χαὶ OVX ETL τῷ τὸ- 

7) 
' 

> ? -} ~ ~ ΄ ΄ ~ , te 

χόντι ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀρετῇ ὑπὸ μὲν τῶν φρονίμων, ἵν᾽ ὁρϑῶς χρίνοντες ἀξίους 
\ αὐτοὺς ἡγῶνται τιμῆς, ὑπὸ δὲ τῶν ywwoxdvtmy, ἵνα μὴ ἐξ ayvolas πλανώ- 

\ 

, Jaa ΚΟ. ~ 

μενοι τοὺς μὴ ὄντας ἀγαϑοὺς τιμῶσιν ὡς ἀγαϑούς: ἐπ᾽ ἀρετῇ ὃὲ ὅτι 

ΕἸ ἀγαπῶσι χαὶ ζητοῦσι πληροφορίαν, ὥστε εἰδέναι βεβαίως εἰ ὃ ἀγαπῶσιν 

ἔχουσι. 

p. 10950υ299 Δῆλον οὖν ὅτι χατά γε τούτους. 

ν ἀρετὴν αἱρετόν φησιν ἣ τιμή, πῶς οὐ τελιχώτερον ἀρετὴ | i τ} ΠΡ ΣῊ | 

τιμῆς; τὸ γὰρ οὗ Evexa χρεῖττον ἀεὶ τοῦ ἕνεχα ἐχείνου, ὥστε μᾶλλον ἄν 
τις τὴν ἀρετὴν ὑπολάβοι τέλος τοῦ πολιτιχοῦ βίου 7 τὴν τιμήν. εἶτα 

δείκνυσιν ὡς οὐδ᾽ αὐτή ἐστι τὸ σχοπιμώτατον ἀγαθόν: φαίνεται γάρ 
φησιν ἀτελεστέρα χαὶ αὕτη" τό δ᾽ ἀγαϑὸν od Ge 

> v . 3 \ δ ie 7 5 ΄ 7 >. o - 

Bree aera) yeh ταῦ ενον ἀγαϑόν. ὅτι δὲ οὕτως 

χαὶ ἕτερόν ἐστι τὸ τέλος τες τὴν ἀρετήν, δείχνυσιν ἐφεξῆς οὕτως" ἢ 
>] ~ ΄ / X 

εν τῷ aie mae ἤοι TOTES Por) cS ἀρετὴ ἕξις ἐστὶ χαὶ τοιαύτη ὡς δύνασϑαι ε 

ργείας χαὶ iy ee σεως" τότε δὲ δόξειεν ἂν εἰχότως ἀτελὴς 
Bre 

ἘΞ wy ὧν < [ΟἹ 

aX \ . \ 

t ὃξ χαὶ σπουδαῖον ὄντα τινα R εἶναι; οἷον ὡς ἐπὶ τῶν ὑπνούντων: ἐνδέχετ 
wk " - " > QO. \ τ πιο α > ΄ \ 

διὰ βίου axpaxtety, τὰς γαϑὰς μὲν Ss πεῖς DUA μέντοι γε  χαὶ προ: 
EE 7, διὰ τὸ pH εὑρίσχειν χαιρὸν πρὸς THY προχείρισιν τῶν 

- Ἃ ἊΝ Ἁ ΄ Ἁ ‘ VW 

ον ἢ διὰ τὸ υὴ εὐπορεῖν ὕλης" Mg Et TLS WEYAA9 TPET YS μὲν SLY, χρη-: 

΄ ἊΝ a C \ v \ χε 5 > ΄ > 

μάτων δὲ ἀποροίη" ἐν μεγέϑει γὰρ ἔργων χαὶ πλήϑει ἀναλωμάτων ἐμφα- 

vys ὁ μεγαλοπ ers γίνεται. ἐνδέχεται δὲ χαὶ ἀτυχεῖν τὰ μέγιστα διὰ 
4 (ov τὸν τὰς ἀρετὰς ἐ τη νοσοῦντα τῶν 7, πενόμενον ἣ ἐπιβουλευόμενον 

2H 
ἢ ἄλλο τι τας bo ὧν ἣ χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργεια ἀναχόπτεται. ὡς 

ἔχειν μὲν τὰς χατ᾽ ἀρετὴν ἕξεις, μηδαμῇ δὲ χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργεῖν. οὐδεὶς 

ἂν εἴποι, φησί, τοῦτον εὐδαίμονα, εἰ uy δόξαν ἀπό τινος παραλαβών, παρά- 
΄ 7 ΄Ν ) 

δοξόν τινα εἰσάγουσαν ἔννοιαν παρὰ τὴν χοινὴν παράδοσιν χαὶ παρ᾽ αὐτὰ 
,ὔ ΄ 5 ~ 5 

τὰ φαινόμονα. ϑέσις γάρ ἐστι παράδοξος ὑπόληψίς τινος τῶν χατὰ φιλοσο- 
΄ / ¢ « Μ Qa \ 2 , \ P > 

φίαν γνωρίμων, ὡς Hodxdertos ἔλεγεν ἕν εἶναι τὰ ἐναντία χαὶ [᾿αρμενίδης 

ἕν τὸ ὃν χαὶ Ζήνων μὴ εἶναι χίνησιν: οἷς ὁμοίως παράδοξον χαὶ τὸ λέγειν 
ΝΥ 

εὐδαίμονα χαὶ μαχάριον τὸν ἀπραχτοῦντα διὰ βίου χαὶ αἀτυχοῦντα τὰ υέγιστα. 

ν. 109623 Ἱχανῶς γὰρ xat ἐν τοῖς ἐγχυχλίοις. 

Φασὶ τὸν ᾿ Αριστοτέλην ἔπη τινὰ ἐχϑέσϑαι ἐπίτηδες χατά τινα ἀριϑμὸν 

συμποσούμενα ἐν ἑτέρᾳ χαὶ ἑτέρᾳ ϑέσει χαὶ τάξει, ὧν Exdoty ἀπὸ τοῦ 

αὐτοῦ τε ἤρχετο χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ χατέληγε᾽ διὸ χαὶ ἐγχύχλια ταῦτα ὠνό- 
\ s wacev, οἷς ἡμεῖς μὲν οὐχ ἐνετύχομεν, εἰσὶ δ᾽ of περὶ τούτων ἱστόρησαν. 

15 

25 

30 

4 ὅτι B: om. a 7 rhesis usque ad τούτων ἅλις (p. 109643) a 10 προχειρή- 

σεως ἃ 32 rhesis usque ad εἴρηται περὶ αὐτῶν (p. 1090 4) a 
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ἐν ἐχείνοις ony εἰρῆσθαι: εν ὑδαιμονίας, χαὶ εἰ ἔστι μαχαρίζειν τινὰ 101 
dx τῶν χατ᾽ ἀρετὴν μόνων ἕξεων μηδὲν κατ᾽ αὐτὰς ἐν βίῳ διαπραττόμενον. 

διὸ βραχύ τι περὶ τούτων εἰπὼν παρελήλυῦϑε. 

ξὶ p. 1000144 Τρίτος ἐστὶν ϑεωρητιχός. 

- 

5 ᾿Απαριϑμησάμιενος ἐν τοῖς ἐμ π οσϑεν τοὺς μάλιστα τῶν βίων προῦ- 
‘ << 

tA 

χοντας xat ape ic εἶναι τούτους εἰπών, τὸν ἀπολαυστιχὸν τὸν πολιτιχὸν τὸν 

o- ϑεωρητιχόν, ἥτοι τὸν éurady τὸν μετριοπαν τὸν TANT, τοῖς μὲν δυσὶ τ 
΄ 

δοχοῦν ἀγαϑὸν οἰχείως ἀπέδωχε: βίους 6& ὀνομάζει πάντως τοὺς room τοὺς 

τῆς μετὰ σώματος χατὰ γῆν ἀνϑρώπου διαγωγῆς. βουλόμενος δ᾽ ἤδη καὶ 
10 περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ λέγειν ὅπως ἔχει χαταλλήλως ἑαυτῷ περὶ τῆς δόσεως 40 

τῶν ἀγαϑῶν, ἐπεὶ ἢ περὶ τούτου διδασχαλία πλείονος ἐδεῖτο λόγου, νῦν 
μὲν ταύτην ἀφίησι, παραπέμπει δὲ εἰς τοὺς ἑξῆς λόγους, ὡς ἐν ἐχείνοις 

~ ~ ~ , 

εὐκαιρότερον ἐρῶν περὶ αὐτοῦ, τοσοῦτον μόνον ἐν τούτοις εἰπὼν τρ 
aD τι 
δ᾽ ἐστὶν ὃ ϑεωρητιχός, ὑπὲρ οὗ τὴν ἐπίσκεψιν ἐν τοῖς ἑπομένοις 

15 ποιησόμεϑα" ἐν γὰρ τῷ Kona τῆς παρούσης πραγματείας περὶ αὐτοῦ 
a\ 5 

δὲ παραδίδωσι. τρίτον λεγε αὐτὸν χατὰ τὴν τάξιν, ἡ ἐνταῦϑα ἐχρήσατο, 

ἀπὸ τῶν ὑφειμένων ἐπὶ τὰ ὑπερβαίνοντα ἀνερχόμενος. 

p. 109625 Ὃ δὲ χρηματιστὴς βίαιός τίς ἐστι. 45 

Τρεῖς εἰρηχὼς εἶναι τοὺς μάλιστα τῶν βίων προέχοντας, μὴ μέντοι 

90 μνημονεύσας τοῦ χρηματιστικοῦ, ἐπεὶ χατενόει τῶν ἀνθρώπων πολλοὺς οὐ 

μόνον τυχόντας GAR ἐνίοτε xat τοὺς ὑπερέχοντας χαὶ αὐτοὺς βασιλεῖς οἷος 

Μίδας 6 Φρύξ « « κα χαὶ πᾶν ὁτιοῦν ἐπιτηδεύοντας πρὸς χτῆσιν χρημάτων. 

λέγει τοίνυν χαὶ περὶ τούτου ἐπὶ βραχύ: χρηματιστιχὸν μὲν ὀνομάζων "βίον 

τὸν περὶ χτῆσιν χρημάτων σπουδάζοντα, βίαιον δὲ ὅτι χαὶ βίαν ἐνδείκνυται 50 
95 πρὸς τὸ χτήσασϑαι τὸ ζητούμενον. ὅτι ὃὲ τὸ τῷ χρηματιστῇ δοχοῦν οὐχ 

\ ἔστι τὸ ζητούμενον, δείχνυσι λέγων, χρήσιμον yap xat ἄλλου χάριν. 
΄ 

τὸ γὰρ I Srna ΠΟ ὥσπερ ἐστὶ χαὶ πρὸς ἄλλο ἀφορῶν ὡς πρὸς 

τέλος, by ὃ χαὶ ἀναφέρεται ὡς πρὸς ἐχεῖνο λυσιτελοῦν: τὸ ὃ 
΄ 

MQ ὦ)“ 
fy : > \ > >.) aN > \ 5 Ὁ) 

ὡς τέλος αὐτοτελές ἐστι χαὶ αὐτὸ δι΄ αὑτὸ διωχτὸν οὐ δι 

80 χαὶ οἱ τὴν φιλοσοφίαν ὡς ἄχρηστον διαβάλλοντες χαὶ τούτου ἕνεχα πειρώ- 

μενοι | αὐτὴν ἀπ τ λεσϑαι, ἔλαϑον ἑαυτοὺς πάσης αὐτὴν ὕπερ oa =) δ᾽ 
a) Oy <= a [0] wy ov τὶ - '͵ ,Ψ-Ο-'.- --- = < 

τηδεύσεως: οὐ γὰρ ἀνέχεται ὑφ᾽ ἕτερόν τι ἀνάγεσθαι xat hed ἄλλο λυσι- 
5 ΄ ΧΖᾺ 5 ? « δι ~ 

τελεῖν πάντα τἄλλα bo ἑαυτὴν ἔχουσα, ὡς ἀνϑρώπου ζωῇ xual ψυχῇ 
epee ey a πρὸς τὴν ταύτης κατόρϑωσιν ὅσα δοχεῖ τοῖς χαρίεσσιν ἀγαϑά. 

85 διὸ χαὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐν ταῖς εὐνομουμέναις τῶν πόλεων ἔστιν εὑρεῖν 

τοὺς πολιτικοὺς ἄνδρας ὑπηρετιχούς τινὰς τοῖς σοφοῖς γινομένους, ὅπως ὅ 

4 “τρίτος δ᾽ ἐστὶν ἃ et Aristoteles rhesis usque ad ποιησόμεϑα (p. 1090 48) ἃ 9 γῆν Β: 

τὴν ἃ post ἀνθρώπου addit προαίρεσιν a 14 ὑπὲρ Ba: περὶ Arist. 
> 

8 rhesis usque ad 

zat ἄλλου χάριν (p. 1096a7) a 22 lacunam indicavi 35 εὐνομουμέναις a: εὐνομίαις B 
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ἄδειαν ἔχοντες ἀνεμποδίστως ἐνασχολῶνται τοῖς ϑεωρήμασι. χαὶ ἄλλως 10v 
6 ἄν τις ἴδοι τὸν πλοῦτον μὴ ὄντα τὸ ζητούμενον ἀγαϑόν, διότι ϑυραῖον 
χαὶ ὀργανιχόν ἐστι χαὶ ἐπαμφοτερίζον ἐπὶ τὴν χρῆσιν, ὡς χαὶ πρὸς χρη- 

στότητα ὃν χαὶ φαυλότητα πρόφασις. 

5 p.1096a7 Διὸ μᾶλλον τὰ πρότερον λεχὕϑέντα. 

Τὸν πλοῦτον ἀπελέγξας ὡς μὴ ὄντα τὸ epee ἀγαϑόν, ἅμα δὲ 10 

διοβαλὼν χαὶ τὸν χρηματιστιχὸν βίον, ἐπιφέρει νῦν λέγων εἰχὸς εἶναι μᾶλ- 
hov τὰ πρότερον he ea ἜΠΗ τινα τέλη εἶναι, ἤγουν τὴν ἣἥδονὴν 

χαὶ τὴν τιμήν, ἅτε ov αὑτὰ ἀγαπώμενα: ὡς pny) ἐλέγχεσϑαι πλέον 

Vv 

10 τὸν πλοῦτον μὴ ὄντα τὸ avilpwmwoy ἀγαϑόν. εἰ yap τὰ μᾶλλον δοχοῦντα 
ἔλη ὑπάρχειν διὰ τὸ εἶναι δι᾿ αὑτὰ διωχτὰ οὐχ ἔστ αι oe πῶς TO ἀλλοὺ 

4 4 \ La Vv \ \ τ { ἣν s.r 5 \ 5 "ἐ: 

| ξ SAOS ς 0 D OF πολληὺς 6 US lo χάριν ζητούμενον τὸ τέλος ἔσται χαὶ τὸ ἀγαϑόν; τὸ δὲ πολλοὺς λόγους 1 

ὑπ δι: pious πρὸς αὐτὰ λέγοι μὲν ἂν χαὶ διὰ τοὺς περὶ Extxovpov, ot 
5 

τὴν ἡδονὴν τὸ τέλος ἐτίϑεντο. πολλοὶ γὰρ περὶ τούτων εἰρήχασιν, οἱ μὲν 

~- 15 ἀναιροῦντες τὴν δόξαν, οἱ δὲ συνηγοροῦντες αὐτοῖς. λέγοι δ᾽ ἂν χαὶ περ 

τῆς τιμῆς, ὅτι γε τοῖς πολιτιχοῖς ἀνδράσι πολὺς λόγος περὶ αὐτῆς χαὶ ὃ 

Σωχράτης ἐν πολλοῖς εὕρηται παρὰ [᾿λάτωνι τοῖς τῶν πολιτιχῶν ἀχαίρως 

φιλοτιμουμένοις ἀντιτιϑέμενος χαὶ τὰς ὀρέξεις αὐτῶν ἐλέγχων ὡς οὐχ εὖ 

ἐχούσας. οὐ δεῖ δὲ τὴν ἐξ ἀπαϑείας ἑπομένην ταῖς ψυχαῖς ϑεωρίαν τῇ 

90 ἥδονῇ συντάττειν χαὶ τῇ τιμῇ. ὡς οὐδ᾽ αὐτὴν οὖσαν τέλος: οὐ γὰρ ἂν 90 

εἴη τι τελικώτερον ἀνθρώπου ψυχῇ τοῦ ἐν ἀπαϑείᾳ χαὶ ϑεωρίχᾳ σχεῖν τὸ 
Sa hak eet ae a 

is τιμῆς Get νοεῖν λεγόμενα a ws τέλειον: ὥστε τὰ πρότερον λεχϑέντα περὶ 

χαὶ τῆς ἡδονῆς. 

Ρ. 1096210—13 Τ αὖ τα μὲν οὖν ἀφείσϑω ἕως τοῦ εἰσαγαγεῖν τὰ εἴδη. 

25 Προϑέμενος ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν ἠϑιχῶν περὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ἀγαϑοῦ χαὶ 

τέλους εἰπεῖν, πρῶτον μὲν ὅτι ἔστιν ἔδειξεν, εἶτα μετέβη ἐπὶ τὸ δεύτερον 3 

πρόβλημα, ἐξετάζων τὸ τί ἐστι χαὶ παραγαγὼν εἰς μέσον τὰς δόξας ἃς 

ἔχουσιν ot ἄνϑρωποι περὶ αὐτοῦ ἄλλως ἄλλοι δοξάζοντες, ὡς τοὺς μὲν 

ἡδονὴν τοῦτο λέγειν τοὺς δὲ τιμὴν τοὺς δὲ πλοῦτον τοὺς δ᾽ ἕτερόν τι τῶν ὲ 

80 ἔργων: χαὶ πάντα ἀπελέγξας ὡς μηδενὸς ὄντος τέλους αὐτῶν μέτεισιν 

ἐπὶ τὸ χυριώτερον, οὐχ ἐπιπολαιότερόν τι λέγων ὡς ot πολλοί, ἀλλὰ 

βαϑύτερον ἐξετάζων περὶ αὐτοῦ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ [ἰλάτων ἐπὶ τοῦ πρώτου 

ἀγαϑοῦ παρέδωχεν οὐχ εὐχαταφρόνητα ϑεωρήματα ἀλλὰ μεγάλα χαὶ εἰς 80 

ὕψος τὸ μέγιστον τὰς ψυχὰς ἀναφέροντα. paral τινα χαὶ πρὸς exe 

85 ὡς ἐν παρόδῳ εἰπεῖν, ἴσως οὐδὲ [[λάτων: ἀνθιστάμενος ἀλλὰ τοῖς χαϑὰ 

μὴ δεῖ τὰ ἐχείνου ἐχδεχομένοις. xal ἴσως ἀναγχαῖον εἰπεῖν πρότερον 

5 rhesis usque ad χαταβέβληνται (p. 1090410) ἃ 24 rhesin plenam exhihet a 

27 εἰς μέσον B: δεύτερον a 31 χυριώτερον B: χαιριώτερον a 33 ϑεωρήματα B: 

om. a 
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περὶ τίνος τε εἶπ Πλάτων ἀγαϑοῦ, ἐν οἷς παραδίδωσι τὸν περὶ 10: 
- @ 

SS 

τἀγαϑοῦ oe χαὶ παραστῆσαι διὰ βραχέων τὴν περὶ τούτου δόξαν ἐχεί- 

νου, ty’ εἴη δῆλον εἰ προσφυῇ πρὸς τὴν ἐχείνου ἀναίρεσιν τὰ παρὰ ᾽Αρι- 

στοτέλους ἐνταῦϑα λεγόμενα. 6 γὰρ [᾿λάτων περὶ τῆς ἀρχῆς τῶν ὄντων 
> 

5 ἁπάντων ζητήσας, τὸ ἕν ἐχείνην χαὶ ἄρρητον εἶναι χαὶ τἀγαϑὸν ἀπεφήνατο, R 

πᾶν δὲ ὃν αὐτῆς ἀπέφησεν, ὡς ὑπερούσης μὲν χαὶ ὑπερεχούσης, πάντα 
δὲ περιεχούσης ἐν αὑτῇ ἀνεννοήτως χαὶ ὑπερουσίως, τὰς προόδους δὲ 
ποιουμένης πρὸς ἅπαντα ἀνεχφοιτήτως ἑαυτῆς χαὶ πάντα παραγούσης τὰ 
νοητὰ χαὶ νοερά, λογιχά τε χαὶ ἄλογα, ζῶντά τε ὁπωσοῦν χαὶ τὰ παντελῶς 

10 ἄζῳα. χαὶ αὐτὰ τὰ ἀμυδράν τινα ἔννοιαν τοῦ εἶναι ἔχοντα διὰ τὴν αὑτῆς 
ἀγαϑότητα, οὐ τῷ προαιρεῖσϑαι χαὶ βούλεσϑαι ἐπὶ τῆς ποιήσεως ἀλλὰ 
αὐτῷ τῷ εἶναι. ὡς χαὶ ὁ ἥλιος φωτίζει τῇ παρουσίᾳ αὐτῇ. οὐ προαιρού- 40 
μενος οὐδὲ βουλόμενος, ὡς εἶναι τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ual τέλος τῶν ὁπωσοῦν 

εἶναι λεγομένων: ἀρχὴν μὲν ὡς πάντων ἐξ αὐτῆς τὸ εἶναι ἐχόντων, τέλος 

15 6& ὡς OV αὐτὴν χαὶ πάντων ἀναπλουμένων πρὸς αὐτὴν χαὶ ἐφιεμένων 
αὐτῆς ws πέφυχεν ἕχαστον ὡς πάντα τελειούσης ual ἀγαϑυνούσης χαὶ 
αὐτὴν εἶναι τὸ pee ayaov, ὡς οὐσιῶδες ἀγαϑὸν οὗ πάντα ἐφίεται. 
χαὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ διὰ βραχέων: ἴδωμεν δὲ τί ᾿Αριστοτέλης λέγει. τὸ δὲ 

χαϑόλου βέλτιον ἴσως ECU νῦν τὸ χαϑόλου οὐχ ὡς ἐν ταῖς 45 

20 λογιχαῖς θεωρίαις λέγεται" ἐχεῖ μὲν γὰρ τὸ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς χαὶ ὑστερογενές, 

evens δὲ TO TPO THY πολλῶν ὡς προὐφεστηχὺς αὐτῶν χαχείνων πρὸς 

αὐτὸ δεχομένων τὴν ὕπαρξιν. οὕτω γὰρ οἱ περὶ [Ιἰλάτωνα ἔλεγον, λόγους 

τινὰς ἐπεισαγαγόντες ἐνυποστάτους ϑείους νοερούς, πρὸς ods ἔλεγον πάντα 

τὰ ἔνυλα εἶναι χαὶ γίνεσϑαι. obs χαὶ εἴδη χαὶ ἰδέας ἐχάλουν χαὶ ὅλα χαὶ 
τῷ σι χαϑόλου, προὐφεστηχότας μὲν τῶνδε τῶν ἐν σώμασιν εἰδῶν, ἐξῃρημένους 

ὃὲ τούτων ἁπάντων, ἐν τῇ τοῦ δημιουργοῦ ϑεοῦ διανοία. ὄντας. ἕτερα, τινα 50 

xat αὐτοὺς ἐν τῇ ὕλῃ χαράττοντος. χαϑόλου δὲ χαὶ ὅλα ταῦτα ἐλέγετο, 
σ σ > / Δ hr | Vv \ 3 5» / \ ) 3 

ὅτι ἕχαστον ἐχείνων Ev ὃν ἔχει πολλὰ ἐξ ἐχείνου xal xat ἐχεῖνο γινό- 
> ie AW Pio) a Χ LTR 1} ~ , τὰ ΟὟ 52 3 

μενα ἐν σώματι χαὶ ἐνυλα, πρὸς ἃ ἐχεῖνο χαϑόλου χαὶ ὅλον ἐλέγετο οὐχ 

30 ἐννοηματιχῶς ἀλλὰ νοερῶς: χαϑόλου μὲν ὡς ὕπαρχον πολλοῖς ἐξῃρημένον 
Dy 

[φ ) >) ~ σ >\ te / ~ a \ 

GA XAT EXELVO γεγένη ται, ὅλον ὃδὲ ος € oye μερῶν τεταγμένων α προς 

jw ἐχεῖνο ἀναφέρεται ὡς πρὸς ὅλον, οὐχ ἐξ αὐτῶν συγχείμενον οὐδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς 

ἐννοούμενον, ἀλλὰ πρὸ αὐτῶν μὲν ὃν χαὶ μένον xa? αὑτό, | ἐχεῖνα δ᾽ Ir 
" > \ ε ε ~ ΄ 
ἔχον ἀναφερόμενα πρὸς αὐτὸ ὡς πρὸς οἰχείαν ὁλότητα. τριχῶς yp φασι 

/ σ Ἃ ~ ~ ~ ~ ~ Ἁ 

35 λέγεσθαι τὸ ὅλον, πρὸ τῶν μερῶν ex τῶν μερῶν χαὶ ἐν τοῖς μέρεσι. πρὸ 
τῶν μερῶν μὲν ἐχεῖνα τὰ εἴδη, ὅτι πρὸ τῶν πολλῶν ἕχαστον ἐχείνων 

ὑφέστηχεν ἃ πρὸς ἐχεῖνο γέγονεν, ἁπλούστατα ὄντα χαὶ ἄυλα: ἐχ τῶν 
~ a\ Pap) ’ ἘΞ \ >] by \ yl YQ? ΄ ~ ΄ πλὴν δὲ τὰ σύνϑετα χαὶ εἰς πολλὰ μεριζόμενα, εἴϑ᾽ ὁμοιομερῇ ὡς 

or 

vi? 

λίϑος εἰς λίϑους ὅλον ὃν πρὸς μέρη εἰς A καὶ διαιρετός ἐστιν, ὧν ἕχαστον 

ἐπιδέχεται. εἴτ᾽ ἀνομοιομερῆ ὡς 40 τό τε ὄνομα χαὶ τὸν λόγον τοῦ ὅλου 

3 εἴη B: ἢ ἃ 7 περιεχούσης ἃ: προεχούσης B 28 ὅτι scripsi ex Vat. 1622: 
ὅτε Ba 30 ἐξῃρημένοις a 31 éxetvos a 34 τριχῶς B: τρισσῶς a 

30 χαὶ B: om. a 39 ὃν seripsi: ὧν Ba 40 ἀνομομερῇ a 
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" 9 > ~ ’> ΄ ΡΨ! - - ais CG ΄ 
ἄνϑρωπος εἰς χεῖρας πόδας χεφαλήν" οὐδὲν γὰρ τῶν μερῶν τοῦ ἀνθρώπου IT 

‘ 

a ~ Ο ΄ ΄ Ὑ A \ , ~ cy > ΄ > 

OU.OLOY τῷ ὅλῳ, ὡς υ"ητξ TOUVOILE [LTTE τὸν λόγον TOD ἡλὴῦ OF Y/ OWEVOV" εν 

- ~ , as , \ x, 4 - ‘ ia ~ 

τοῖς μέρεσι δέ, WS τὰ ἐννοηματιχά, ἃ χαὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς χαὶ ὑστερογενῖ 
΄ ΄ ~ \ o \ > ᾿ ra ως \ 
ἔγεται: ὑστερογενῆ μὲν ὅτι τὰ xa? Exacta ὁμοειδῆ 7 ὁμογενῆ ἢ ψυχὴ 

’ ΄ ΄ ΄ 3 ~ ~ 

5 ϑεωρήσασα πρότερον ὑφεστηχύτα ἐν σώμασι χαὶ τὸ ἐν αὐτοῖς χοινῶς ϑεω- 
~ 

υτῇ ὑποστή- ρούμενον λόγον χατὰ ἀφαίρεσιν τὴν ἀπὸ τῆς ὕλης ἐν 
wa ot σασα, ἐπιφέρεται τοῦτον οἰχείως ξαυτῇ. ἤγουν λογιχῶς χαὶ ees: 

Ὁ Ζ ‘ Ὁ ~ ΄ ἐννοηματιχὰ δέ, ὅτι βέχρις ἐννοίας τὴν ὑπόστασιν αἱ τοιαῦται ὁλότητες uw 
‘ 

ἔχουσι, proauy, χώρις τῷ ν xa’ ἔχαστα ἐξ ὧν χαὶ ἐλήφϑησαν ἐνεργείᾳ 

10 οὖσαι: ἐν τοῖς μέρεσι δέ, ὅτι ἐν τοῖς χαϑ᾿ ἕκαστα, πρὸς ἃ χαὶ ὁλότητες λέ- 

Ἴονται, τὰ περὶ αὐτῶν λεγόμενα ἀναφαίνεται" ἐπὶ τοῖς πολλοῖς δέ, ὅτι μετὰ 

τὴν ot τῶν πολλῶν αὐτὰ ἐν ἑαυτῇ ἢ ψυχὴ ὑπεστήσατο. διὰ τοῦτο 

χαὶ τὸ ζῷον τὸ χαϑόλου οὐδὲν ἣ ὕστερον. αὐτὸς ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς 

Περὶ ψυχῆς εἶπεν: οὐδὲν μὲν ὅτι χαϑ᾽ ἑαυτὸ μὴ ὑφέστηχεν, ὕστερον δέ, 
15 ὅτι τῇ τῶν πολλῶν ὑπάρξει χαὶ χαταλύσει ἢ αὐτοῦ ἐπηκολούϑησε ἔννοια. 

χαὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ χαϑόλου πως ἐνταῦϑα λαμβάνεται: ἔλεγον δὲ τὰ 

εἴδη οἱ λέγοντες παραδείγματα προχεῖσϑαι τῷ δημιουργῷ, ἵν᾽ ἀφορῶν πρὸς 
αὐτὰ ὡς προχεντήματα χαὶ προχαράγματα χατασχευάζῃ τὰ ἔνυλα, λόγους 

ὄντα ἐχεῖνα δημιουργιχοὺς χαὶ οἱονεὶ νοήματα τοῦ ποιοῦντος χαὶ ϑεωρή- 

90 ματα. οὐχ ὡς ποιότητας τινας ἢ ἐπιστήμας ἐπιγινομένας ἔξωϑεν, ἀλλ ὡς 

χυρίως ὄντα χαὶ ὑφεστηχότα δραστιχά τε χαὶ νοερὰ χαὶ τῶν ἐν ὕλῃ ἀρχέ- 

τυπα. λόγους γὰρ ϑείους πάντα τὰ Ξἴδη φασί, abe μὲν ὑφειμένους, τοὺς 

δ᾽ ὑπερέχοντας" χαὶ οὐδὲν αὐτῶν εἶναι ἀδρανές, ὃ μὴ τὴν οἰχείαν ἐνέρ- 

yey χατὰ πρόβασιν εἰς τὰ ὑπ᾽ αὐτὸ ἐπιδείχνυται, χαϑὼς τέτακται. ἔστι 

25 μὲν δὴ χαὶ ἣ φύσις εἶδος, ἀλλὰ σωμάτων ἀχώριστον, διεΙσ ὐνην διὰ σω- 

μάτων χαὶ ἔνδον αὐτὰ διαπλάττον χαὶ διοιχοῦν. τὰς ὃὲ ἰδέας οὐχ οὕτω 
φασίν, ἀλλὰ λόγους ἐνυποστάτους, ὑπερανεστηχότας 5 Εἰ χαὶ σωμάτων 
χαὶ φύσεων, ἀριϑμόν τινα ϑεῖον, δι᾿ οὗ ὡς παραδείγματος τὸν δημιουργὸν 

) ὟΝ ὦ lg ~ ‘ ~ 

ἐνεργεῖν τὴν ἔνυλον ποίησιν. τοσαῦτα χαὶ περὶ τούτων. fv’ εἰδῶμεν πῶς 

or 30 ταῦτα ἐτίϑουν of περὶ Πλάτωνα, οἷς ᾿Αριστοτέλης ἀντιτίϑεται, ἀνελεῖν τ 
πρὸ τῶν πολλῶν χαϑόλου πειρώμενος. ἐπιείχειαν δὲ ἐνταῦϑα χαὶ τὸ OLAG- 

{ cm ς oe / Ν ce ~ Id \ \ ~ ὟΝ ~ ἍΝ 

ληῦες ὑποχρίνεται, πρόσαντες μὲν ἑαυτῷ λέγων τὴν περὶ τῶν ἰὀεῶν ζητησιν, 

οἷον προσχοπτιχὴν χαὶ ἐμήποδιστιχην τῷ λόγῳ αὐτοῦ, ὡς ἔχουσαν τι πρὸς 
αὐτὸν δυσωπίας χαὶ ὄχνου παραίτιον διὰ τὸ φίλους εἶναι τοὺς εἰσαγαγόντας 

> 

35 τὴν περὶ τῶν εἰδῶν δόξαν: φίλος γὰρ ὃ τ τὼν αὐτῷ, ἐπεὶ χαὶ διδά- 
σχαλος, προτιμᾶν δὲ αὐτὴν τῆς πρὸς ἀνϑρώπους φιλίας τὴν περὶ τῶν 

πραγμάτων ἀλήϑειαν. 

20 

ν 20° 

90 

13. 14 ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς] Al p. 40267 14 μὴ Β: μὲν οὐχ ἃ 15 ἐπηχολού- 
ὕησεν scripsi: ἐπηχολούϑησιν B: ἐποχολούϑησιν a 19 δημιουργικοὺς Β: δημιουρ- 

γοὺς ἃ 36 αὐτὴν Ba: αὐτὸν coni. Diels 
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. 1096214. Δόξεις δ᾽ ἂν ἴσως βέλτιον. Ρ 

Met’ εὐλαβείας ἀντεπιχειρεῖ τῷ Πλάτων!. οὐ γὰρ εἶπεν “Zour δὲ βέλ- 
? 5 Ζ x ε ~ ~ 

τιον᾽. ἀλλὰ δόξει ε΄ προσέϑηχε δὲ χαὶ τὸ ἴσως, ἑαυτοῦ τὸ τῆς 

αἀποχρουόμενος ἐ ἢ λημα. “τ φίλοι οὖν, oe L nae οἱ τὰ 
\ 

\ 

a 
TOS 

ἀναιδείας Bb 

πρὸ τῶν 
b] 

TOV οὐ 

μόνον πρὸς TH τῶν as He a ἀχνὰ χαὶ τὰ οἰχεῖα ἀναιρεῖν, ὥστε ' 

ὦζεσϑαι τὴν ἀλήϑειαν χαὶ μὴ χρυπτομένην ἐξ ἀνθρώπων 

ἐπιτείνων ὃὲ τὸ πρέπον τ ἄλλως τε χαὶ φιλοσόφους 
λαλήϑης γὰρ 6 φιλόσοφος, εἰ υὴ (SLE TO ὄνομα" σοφίαν iy : 

, , ~ 10 φιλόσοφός ἐστι’ σοφία 6& τῶν ὄντων Ἐπ  ὄντα᾽ ὄντα δὲ 
ἀχίνητα χαὶ ccna χαὶ ἀεὶ ὡς ἔχουσιν ἔχοντα χαὶ διὰ παντὸς 

\ αἀχινησίᾳ μένοντα, χἀντ eee ἐν ἀληϑεία ee TO εἶναι ἔχοντα. 
[2 ΄ Ἁ 

φιλόσοφος 6 τινὸς ὄντος δευτέραν τιϑεὶς τὴν ἀλήϑειαν : 

Ὑ 

οντας. 

τις 
τις 

ἀπόλλυσϑαι. 

φιλιῶν 

40 

πῶς ἄρα 

». 1090116 ᾿Αμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν. ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλύή- ] ΐ i | 

15 Detay. 

~ > σ > ~ re 

To ὅσιον διενήνοχε tod διχαίου, ὅτι τὸ μὲν ἐπὶ τῆς πρὸς τοὺς ὁμοει- 
~ 

[Ὁ / \ \ > \ ΄ ~ \ lA 2 \ ~ 

τῶν ὑείων. τὸ μὲν ODY τοὺς φίλους τιμᾶν TOUS ισοὺς EOTL TLULAY 5 

τὴν ἀλήθειαν προτιμᾶν ὅσιον: ϑεῖον yap ual ἢ ἀλήϑεια. 

20 p. 109041τ Οἱ δὲ χομίσαντες τὴν δόξαν ταύτην. 

Ἐντεῦϑεν ἄρχεται ποιεῖσϑαι τὸν ἔλεγχον τῆς τῶν ἰδεῶν 

τίϑησι λήμματα τὰ παρ᾽ ἐχείνοις ἔνδοξα χαί φησιν ὅτι of τὰς 
νὰ bay > > ie ΝΖ > 2 ΄ - ΄ i) abi ue pe 

COVTES οὐχ &7 ποίΐουν ἰιοξας EY EXELVOLS τοις TPAVWUAGLY , εν Ol¢ τὸ τ 

χαὶ τὸ ὕστερον ἔλεγον. τῶν γοῦν ἀριϑμῶν ἐν οἷς 
{πὶ i > 5 / 5 >] 70 IN Ly ie \ 3 A 

25 0 ὃε μετ αὐτόν, οὐχ ἐτίϑεσαν ἰδέαν εἶναι. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν 

χαὶ γενῶν τὰ μετέχοντα τοῦ εἴδους ἄτομα δὁμοταγῶς rae uot 

ὙΝ 

fob) — (η΄ ἘΠ al 

~ oO 

on 

> l4 ~ a ~ ΄ ~ ~ ~ 

δεῖς ἰσότητος ϑεωρεῖται, τὸ 6& ἐπὶ τῆς προσηχούσης τιμῆς τοῦ Beod xal 
X SX 

TO OF 

χαὶ οὐ τὸ 
\ ~ \ ΄ ~ > ~ ΄ 

μὲν πρῶτον, τὸ ὃξ μετ᾽ ἐχεῖνο, ὁμοίως χαὶ τὰ sagen ee τοῦ αὐτοῦ γέ- 
\ a1 

U 

\ Ὁ 2 

~ ? τ ‘ ς ΄ ~ 

δῶν, τὰ χαϑ' ἑτέραν χαὶ ἑτέραν usteyoueva τάξιν τοῖς On 

ἴουν ἰδέας χαὶ τὸ ἰδέαν 30 χαὶ ἐπὶ τῶν ἰδεῶν: τὸ ὃὲ οὐχ exo κα 

v 7. 5 , \ , ΄ ~ > 

VOUS ELOY" OUTE YAO TO ειὸος ELOOS GZTOUWY, OVUTE TO γένος γένος τῶν Et- 

τεσχεύ- 

aCov ἐπίτηδες εἶπεν, ὡς μὴ οὔσας τὰς ἰδέας ποιούντων ἐχείνων χαὶ χατα- [Ὁ 
) / 5 Ἁ a - Vs 

σχευαζόντων αὐτὰς Gt ὧν ἔλεγον. 

1 rhesis usque ad φιλοσόφους ὄντας (p. 1096416) ἃ 9 Ψεύδοιτο B: Ψεύδε- 

ται ἃ 14 rhesis usque ad ἰδέαν χατεσχεύαζον (p. 1096819) ἃ 

Arist.: ἰδέας B 
30 ἰδέαν a et 
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(cd 

p. 1096219 Τὸ δὲ ἀγαϑὸν λέγεται καὶ ἐν τῷ τί. 

Συλλογισμὸν πλέχει χατὰ τὸ πρῶτον σχῆμα οὕτως" ἐν οἷς τὸ πρῶτον 
o lf ~ > ~ 3 χαὶ ὕστερον, ἐν τούτοις ἰδέα οὐχ ἔστιν. ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐστι τὸ πρότερον 

ecg > ~ 5 ~ v > v δ 7 \ σ \ 2 

χαὶ ὕστερον: ἐν τῷ ἀγαϑῷ ἄρα οὐχ ἔστιν ἰδέα. χαὶ ὅτι μὲν ἐν οἷς τὸ 
- Ὑ Μ » ~ 

5 πρῶτον χαὶ ὕστερον, οὐχ ἔστιν ἐδ τε εἴληφεν ὡς ἔνδοξον τοῖς περὶ [ἰλά- 
σ S\ 5» ~ > Q ~ \ A \ A ied «Ὁ > ΄ ὝΝ τωνα. ὅτι δὲ ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ πρότερον χαὶ τὸ ὕστερον, ὃ ἣν ἢ ἐλάσσων 

i“ 5 

τοῦ συλλογισμοῦ πρότασις, δείχυσιν Ex τῶν γενιχωτάτων γενῶν, ὡς 

φ 1c 

τὶ Ὡς Ὁ ͵ 

χης ἐν πᾶσι τοῦ ἀγαϑοῦ. τὸ γὰρ ἀγαϑὸν λέγεται, φησί, καὶ ἐ 
, ἊΝ , 

tt, 6 ἐστιν οὐσία. τὸ γὰρ τί ἐφ᾽ δφεστηχότος πράγματος λέγεται" οὐδεμία 
a. v7 ΄ 

10 ὃὲ τῶν ἄλλων aoe? ἔχει τὸ ὑφεστηχέναι xa? αὑτὸ καὶ μὴ ἐν ὑπο- 
~ ~ , 

χειμένῳ εἶναι GAR ἢ μόνη ἢ οὐσία: καὶ ἐν τῷ ποιῷ χαὶ Ev TH πρός 
‘ 

τι. ἠρχέσϑη δὲ ταῖς τρισὶ ταύταις χατηγορίαις ὡς ἱχαναῖς οὔσαις δηλῶσαι 
\ 2 , > ΄ at \ νι QQ? Cc \ \ ΄ Eee fs 

τὸ émayousvoy’ ἐπιφέρει γὰρ τὸ δὲ χαῦ αὑτὸ xal ἢ οὐσία πρότερον 

τῇ φύσει τοῦ πρός τι. τὸ δὲ xa αὑτὸ ἐνταῦϑα οὐχ ἐπὶ τοῦ οὐσιώ- 
. > > > ~ » ΄ ed \ ΄ 
δους GAX ἐπὶ τοῦ μὴ ἐν σχέσει παρέλαβεν: ἅπαν γὰρ πρός τι ἐν σχέσει. _ or 

τὰ ὃὲ μὴ πρός τι οὐχ ὡς ἐν σχέσει ὄντα προφέρεται οὐδ᾽ ὡς πρὸ: ἕτερον 

heyoueva, ἀλλ᾿ ὡς χαϑ ἑαυτὰ ϑεω ὠρούμενα. ἣ δὲ χατασχευὴ τῆς ἐλάσσονος 
προτάσεως οὕτω συνίσταται. πᾶν τὸ zal? ἑαυτὸ λαμβανόμενον πρότερον 

~ ~ σ᾽ ε ὝΕΣ \ nh en Qa c ἘΝ fats a 
“hl φύσε ι TOU προς TEPOV" 7 οὐσία χαὶ τὸ ποιὸν χαῦ ξαῦυτο λαμβανεται, 

\ ΄, wv \ , ~ / 

TEpov’ ἣ οὐσία ἄρα χαὶ TO ποιὸν πρότερα τῇ φύσει 

τοῦ πρός τι. 

, 

p. 1096421 [Ιαραφυάδι yap τοῦτ᾽ ἔοιχε. 

Καὶ τοῦτο χατασχευαστιχὸν τοῦ τὸ πρός τι ὕστερον εἶναι" ἢ γὰρ παρα- 
~ » ~ ~ > \ o 

ρυὰς τοῦ ὄντος ὕστερον τοῦ ὄντος. Get γὰρ εἶναί TL πρότερον χαὶ οὕτως 
i 

5 ~ “ , 

25 αὐτῷ ἕτερόν tt παραφύεσϑαι. 

1G ? 3 ΄ Σ ΄ > 
p. 1096222 Ὥστ᾽ οὐχ ἂν εἴη χοινή τις ἐπὶ τούτοις ἰδέα. a 

yy πε ». 2 σ > Ψ \ eee DS QO.~ 297 > Συμπεραίνει τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὅτι οὐχ ἔστι χοινὴ τοῦ ayatlod ἰδέα ἐν πᾶσι 
{ ΄, - \ 7 > \ > > 5 ~ , 
ὑεωρουμένη τοῖς χατὰ μέρης ἀγαθοῖς, διὰ τὸ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὸ πρότερον 

‘ \ 4 > \ ~ , , φᾷ ~ A ‘ ΄ 

χαὶ τὸ UOTENNY. ει γάρ τῶν LET Od LOEAS τ στινοσηὺν τὸ μὲν προ- 

ΟἹ “~~ ΝΣ διὸ 44 - - “" = Fe) Bayne - -- 80 tepov τὸ 6 ὕστερον, ἔσται χαὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐγγύτερον τοῦ ἀρχετύπου. 
\ >. ΄ ΄ \ Vv Ἁ 

τὸ δὲ πορρώτερον, ὡς τὸ μὲν ἔχειν μᾶλλον τὴν μετοχὴν τὸ δ᾽ ἧττον. χαὶ 
~ ~ εἶ \ 5 , ‘ 

ν" τῇ \LETOY 7) 5 (τὸ μὲν οἰχειοτέερὴν TOLYSEt προς ΓΟ 

id / 3 

ἢ ἑτερότης τῆς τάξεως 

1 rhesis usque ad φύσει τοῦ πρός τι (p. 1096421) ἃ 3 xal τὸ ὕστερον a 5 

τὸ ὕστερον a 8 φησὶ λέγεται ἃ 9 ἡ οὐσία ἃ 11 ἑαυτὰ ἃ: ἑαυτὸ Β 
22 rhesis usque ad χαὶ συμβεβηχότι τοῦ ὄντος (p. 1090422) ἃ 25 ἕτερόν τι 

τι ἕτερον ἃ 28 τούτοις B et Arist. libri KbMb; τούτων ἃ et Arist. vulg. ὃ 

μὲν οἰκείοτερον --- ἣ μετοχή (p. 44,1) a: om. B 

43 

Ilv 

or 

10 

20 

χαὶ 

). 
>». 

TO 



44 

10 

16 

bo or 

30 
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τὴν ἀρχὴν, τὸ δ᾽ ἀνοιχειότερον, χαὶ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἔσται 7% μετοχή. 11» 7 PLY 5 .) ELOTEDOV, " \ | ξ 1 με D1. 

~ 5 “ῸὩᾺ ἃ \ ~ f ~ 

τὸ δὲ a χαὶ ἧττον ἐπὶ τῆς τῶν συμβεβηχότων εὑρίσχεται μετοχῆς, 26 
> EN ~ ΄ > a~ eRe ἊΝ L a6) ΄ 

οὐχ ἐπὶ τῶν μετεχομένων οὐσιωδῶς. συμβεβηχότα δὲ λέγειν τὰ ἀρχέτυπα 
Ἀ wv ΄ 

χαὶ Anpnreasae ὄντα πρὸς τὰ δευτέρως ὄντα xual etxovwy λόγον ἐπέχοντα 

οὐχ ἐνδέχεται, ἀλλὰ χαὶ τὸ συμβεβηχὸς τινὶ συμβέβηχεν: ᾧ δὲ συμβέβηχε SVOSYETAL, αλλα ᾿ 0 "υρβερηχος μβερὴηὰλξ ! ξ [2S a7 XE 
, 4 ~ , Vv "ἢ 

τὸ συμβεβηχὸς πρότερον φύσει τοῦ συμβεβηχότος ἐστίν. ἔσται ἄρα πρό- 
~ 5 NS 5, 

τερον φύσει τοῦ ἀρχετύπου τὸ μίμημα. ὅπερ ἀδύνατον: οὐχ ἄρα συμβεβη- 
\ \ \ ~ + ~ ~ ~ > \ \ Ὑ > ~ a "Ἂ ΕΣ ΄ 

χὸς τὸ πρὸ τῶν πολλῶν τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ χαὶ αἴτιον ἐχεῖνο ἕν ὃν εἶναί 

φασι τῶν πολλῶν. πῶς οὖν τὸ ἕν τῶν πολλῶν χαὶ τὸ αἴτιον τῶν αἰτια- 
fxd 

~ . , > 

τῶν ὕστερον ἔσται. συμβαίνειν αὐτοῖς λεγόμενον. εἶτ᾽ ἐπιφέρει τὸ συμπέ- 

pacar ὥστ᾽ οὐχ ἂν εἴη χοινή τις ἰδέα ἐπὶ τούτοις, ἐν οἷς δηλονότι 
θεωρεῖται τὸ πρότερον χαὶ τὸ ὕστερον. 

” > \ ~ ΄ ~ ” 

ρ. 1096293 Ἔτι δ᾽ ἐπεὶ τἀγαϑὸν ἰσαχῶς λέγεται τῷ ὄντι. 

Δεύτερον ἐπιχείρημα δειχνύον χαὶ αὐτὸ ὅτι οὐχ ἔστιν ayailov χοινόν 

τι χαὶ ἕν, Op ὃ τὰ χατὰ μέρος ἀνάγεται ἀγαϑά. δείχνυσι δὲ τοῦτο χρώ- 

μένος ταῖς δέχα χατηγορίαις, χαὶ τὸ ἀγαϑὸν λαμβάνων ἰσαχῶς τῷ ὄντι 

λεγόμενον, τὸ ὃὲ ὃν δεχαχῶς, ἐπὶ τῶν δέχα γενιχωτάτων γενῶν φερύ- 

μενον. λαμβάνει δὲ ἐφ᾽ Exdotys τ πος παράδειγμα τοῦ ἀγαϑοῦ, ἅτ᾽ 
‘ 

ἐν πάσαις ταῖς χατηγορίαις εὑρισχομένου, ὡς δῆλον εἶναι ἐντεῦϑεν ὅτι ye 
χοινὸν ἁπάσαις ἐστὶ χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ὥσπερ χαὶ τὸ ὄν" χαὶ αὖϑις ἐχ τούτου, 
σ τ v \ > Qi , \ Gq 7Ὰ τ 4 a \ ν (- - 

ὅτι οὐχ ἔστι τὸ ἀγαϑὸν χοινόν τι χαὶ χαϑόλου χαὶ ἕν. ὅτι μὲν οὖν ὁ νοῦς 
> Qr \ 5 5 ΄ ΝΟ c 4 \ ied ¢ b) \ >, Qi \ 5 

ἀγαϑὸν χαὶ ἐν τῇ οὐσίᾳ δῆλον, ὁμοίως χαὶ ὅτι αἱ ἀρεταὶ ἀγαϑὸν χαὶ ἐν 
Ὁ ΕΣ τῷ ποιῷ. τὰ δὲ λοιπὰ ἴσως δεῖται λόγου τινὸς χαὶ δέον ἀξιῶσαι αὐτό, 

fee ΔΙ Ἁ / ao 5 gr \ > ~ ~ \ \ \ 

οὗ δέονται, οἷον τὸ μέτριον ὅτι ἀγαϑὸν χαὶ ἐν τῷ ποσῷ χαὶ τὰ λοιπὰ 

ὡσαύτως" μέτριον γὰρ λέγει τὸ σύμμετρον, χαὶ πᾶν πρᾶγμα τὸ μετὰ μέ- 

τροῦ γινόμενον δέοντος ἀγαϑόν ἐστιν, ὡς τὸ ἄμετρον πονηρὸν ἐν ὑπερβολῇ 
\ » ¢ , \ δι , - - σ > Qi \ , 

χαὶ ἐλλείψει ϑεωρούμενον, τὸ OF μέτριον τοῦ ποσοῦ" ὥστε ἀγαϑὸν τὸ μέ- 

gee ἐν ποσῷ ϑεωρούμενον. πάλιν τὸ χρήσιμόν ἐστι τὸ ὠφέλιμον. τὸ δὲ 

ὠφέλιμον ἀγαϑόν: ἐπεὶ δὲ τὸ χρήσιμον τινί ἐστι χρήσιμον, πρὸς ἐχεῖνο 

λέγεται πρὸς ὅ ἐστι χρήσιμον χαὶ τὸ εἶναι ἔχει χαϑὸ χρήσιμον ἐν τῷ 

πρὸς ἕτερον λέγεσϑαι. οἷς δὲ τὸ εἶναι ταῦτόν ἐστι τῷ πρός τί πως ἔχειν, 
ταῦτα πρός τί OTL τὸ χρήσιμον apa ἀγαϑόν τί ἐστι, ὑπὸ τὸ πρός τι ava- 
γόμενον. ὅτι δὲ χαὶ ὃ χαιρὸς ἐν χρόνῳ χαὶ ἀγαϑὸν δῆλον: χαιρὸς γάρ ἐστιν 

ὃ προσφυὴς χαὶ ἁρμόδιος ἑχάστῳ χρόνος. ὥσπερ λέγομεν τρυφῆς χαιρὸν 

χαὶ λόγου χαιρὸν χαὶ σιωπῆς, ὅτε δεῖ τρέφεσϑαι ἣ σιωπᾶν ἣ λέγειν τὸν 

λέγειν δυνάμενον" χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν οὕτως. τὰ δὲ τοιαῦτα πάντα οὐδὲν 
Ὑ “ ΄ 4 , ~ 

ἄλλο ἐστὶν ἣ ὅτι ἐπεὶ πάντα τὰ γινόμενα ἐν χρόνῳ γίνεται, ἐὰν τῷ χρόνῳ 
ν 

40 

45 

4 χυριώτερον a 18. rhesis usque ad ἀλλ᾽ ἐν μιᾷ μόνῳ (p. 1090429) ἃ 6° ἐπεὶ 

B et Arist. libri HoOKbMbO>: ἐπεὶ a et Arist. ee 22 ὁμοίως δὲ καὶ a 

22. 

αὐτὰ, ὧν ἃ 20 δέοντος Β: Ge 

23 χαὶ ἐν τῷ ποιῷ B: χατὰ τὸ ποιόν a 3. 24 αὐτὸ, οὗ scripsi: αὐτὰ, οὗ 
4 Ὁ π ό ντως ἃ 37 τῇ χρόνῳ ἃ 

Β: 
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\ Ὁ» 3 > o~ ewe οἵ σ / > ~ Vv ΄ σ a 

TO εὖ ZTOOCLOWTAL, xa ον εἐχάστον γίνεται. Ev χαῖρῳ εσται γινομξνον exa- 11» 

\ >. ay 3 7 σ ρ \ > \ > ΄ > ΄,ὔ | oc oe 

στον" τὸ δὲ εὖ ἀγαϑόν: ὥστε ὁ χαιρὸς ἀγαϑὸν ἐν χρόνῳ ἐστίν. | οὕτω Iz 
> Δ 

χαὶ ἐν τῷ ποῦ δίαιτα: τὸ γὰρ ποῦ τὸ ἐν τόπῳ εἶναί ἐστι. καὶ ἢ δίαιτα 

διατριβὴ χαὶ διαγωγή" εἰ οὖν τις ἐν τόπῳ εὐχράτῳ χαὶ ὑγιεινῷ διαγοι, [ΟἹ SS 

ἀγαϑῇ διαίτῃ χαϑέστηχε. ταῦτα 6 ᾿Αριστοτέλης. GAN εἰ μὲν ἦν χατὰ τὴν 
περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ τοῦ Πλάτωνος ἔννοιαν τὰς ἀντιϑέσεις ποιούμενος, οὐχ ἔδει 

τι λέγειν πρὸς αὐτόν, αἰδουμένους τε τὸν ἄνδρα χαὶ ἀνάγχην μὴ ἔχοντας 

Πλατωνιχῆς δόξης ἘΠῚ πεν ἐπεὶ δ᾽ ἄλλως μὲν 6 [ἰλάτων τὸ ἀγαθὸν 
ἐλάμβανε, πρὸς ἄλλο δ᾽ οὗτος τοὺς λόγους ποιεῖται, δεῖ πρὸς ταύτας τὰς 

~ > ΄ > + BOR a 4 \ > ΄ Qn \ SN 
a) Φ ety οἱὰς " Ss \S ς 2... 9 s aS ἐπιχειρήσεις εἰπεῖν τι φιλαλήϑως λέγοντας χαὶ αὐτούς, χαϑὼς καὶ αὐτὸς 

διωρίσατο ποιεῖν τὸν φιλόσοφον. ὃ μὲν γὰρ [Πλάτων τὸ ἕν xat τἄρρητον 

χαὶ τἀγαϑὸν τὴν χοινὴν αἰτίαν τῶν ὄντων πάντων εἶπε, χαὶ ὑπὲρ τὰ ὄντα 

πάντα τὸ ἕν ἔταξεν, αἴτιον μὲν πάντων ἐχεῖνο λέγων, οὐδὲν ὃξ τῶν παν- 
των διὰ τοῦτο χαὶ ὑπὲρ ὃν καὶ μὴ ὄν, οὐχ ὡς τοῦ ὄντος λειπόμενον, ἀλλ᾽ 

ὡς ὄντος παντὸς ὑπερχείμενον - πάντα οὖν τὰ δεύτερα ἀγαϑὰ ἀναφέρεσϑαι 
εἰς ἐχεῖνο ὡς χοινὸν ἀγαϑὸν χαὶ ὑπὸ πάντων τῶν ἀγαϑῶν μετεχόμενον. 
ἕχαστον γὰρ τὸ μετ᾽ ἐχεῖνο ἀγαϑόν, ἄλλο τι ὄν, ἀγαϑόν ἐστι χατὰ μετοχὴν 

τὴν ἐχείνου, χαϑὼς ἐχείνου μετέχειν ἕχαστον δύναται" ἐχεῖνο ὃὲ ὑπερή- 
πλωται χαὶ οὐδὲν ἄλλο 7 τἀγαϑόν ἐστι" διὰ τοῦτο χαὶ ἕν χυρίως χαὶ πρώ- 

τως, ὡς μὴ μετ᾽ ἄλλου τινὸς ϑεωρούμενον. τί οὖν ἀδύνατον ἕψεται. εἰ 

πάντων ὃν αἴτιον χαὶ πᾶσι παρέχον τὸ εἶναι ὅσα χατὰ τὰς δέχα λέγεται 
χατηγορίας, χοινὸν ἅπασιν ὡς αἴτιον λέγεται χαὶ χαϑόλου ἀγαϑόν, ὡς πρὸ 

΄ μι ~ ~ > QO~ >? \ > \ \ > ~ > / πάντων ὃν τῶν πολλῶν ἀγαϑῶν,. οἷς τὸ εἶναι καὶ τὸ ἀγαϑοῖς εἶναι παρέ- 
yetat, ὅσα τῇ αὐτοῦ μετοχῇ χαὶ τῇ πρὸς ἐχεῖνο ἀναγωγῇ ἀγαϑὰ λέγεται; 

\ > \ >\ “Ὁ ~ / > ~ Ἁ 

χαὶ αὐτὸς δὲ "Ἀριστοτέλης οἷς ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ βιβλίου ἐπαινεῖ τοὺς 

ἀποφηναμένους τἀγαϑὸν εἶναι οὗ πάντα ἐφίεται ὡς χαλῶς ἀποφηναμένους, 
‘ 

δηλός ἐστι τὸ Caer χαὶ χαϑολικώτατον ὁμολογῶν ἀγαϑὸν διὰ τοῦ εἰ- 

πεῖν τ ΌΡΝΝ, χαὶ οὗ πάντα ἐφίεται. ἣ γὰρ λέξις ἢ τἀγαθὸν τοῖς Ἐπὶ 
2 

Πλάτωνα ἐπὶ τοῦ πρώτου χαὶ χαϑόλου ἐτίϑετο χαὶ αὐτὸ τὸ λέγειν “od 
}) πάντα ἐφίεται᾽᾿ τὸ χαϑολιχώτατον δηλοῖ χαὶ πρώτιστον. εἰ γὰρ πάντα 

ἐχείνου ἐφίεται. ὑπὲρ τὰ πάντα ἐξ ἀνάγχης ἐστί: τὸ δὲ πάντα οὐδὲν τῶν 
Y, ~ 7~ ~ Ly , > ΄ 

ὁπωσοῦν ὄντων ἔξω ἑαυτοῦ ἐᾷ νοεῖν. εἰ οὖν πάντα ἐχείνου Mv 
, c δι 

φιετ TAL, UTED 
““ν 

πάντα ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ χαὶ πρώτιστον πάντων χαὶ αἰτιώτατον χαὶ χαϑολι- 
/ > ¢ Zou ~ +9. Q_7 ~ 5 ~ wit Δ \ 

χώτατον, οὐχ ὡς ἐπὶ τοῖς πολλοῖς οὐδὲ δεύτερον τῶν πολλῶν (πῶς γὰρ 
, 

τοῦ δευτέρου τὰ πρῶτα ἐφίεται:) ἀλλὰ δηλονότι τοῦ πρωτίστου χαὶ ὑπὲρ 

ἅπαντα. ὥστε περιττῶς ἔοιχεν ἐνίστασϑαι πρὸς τοὺς τὸ χαϑόλου ἀγαϑὸν 

λέγοντας οὕτως ὡς λέγουσιν, ἐξ ἀρχῆς μὲν καὶ αὐτὸς ὁμολογήσας αὐτό, 

νῦν ὃὲ σοφιστιχώτερον πρὸς ἐχεῖνο μαχόμενος. 

> I 

τῷ ς 

2 

4 διάγοι B: Stayer a 0 τοῦ πλάτωνος B: πλάτωνος a 7 ἔγοντας ἃ: ἔγον- 
Ἷ x x 

τες B 22 χοινὸν et αἴτιον a: κοινὰ et αἴτια B 29 αὐτὸ τὸ B: αὐτὸς τῷ a 

30 χαὶ τὸ πρώτιστον ἃ 
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= mn ~ .Ν 

p- 1096129 “Ett δὲ ἐπεὶ τῶν χατὰ μίαν ἰδέαν μία ἐπιστήμη. 12r 

Et xat σοφιστιχῶς ἐπιχειρεῖ πρὸς τοὺς τὸ χαϑόλου χαὶ ἕν ἀγαϑὸν 20 
5 ΄ “Ὁ εν Ψ' 4 5 ~ ~ » 

παρεισάγοντας, GAN οὖν οὐ παραιτητέον οὔτε τὰ αὐτοῦ διασαφεῖν οὔτε μὴν 

ταληϑὲς χατὰ τὸ δυνατὸν παριστᾶν. συλλογίζεται οὖν οὕτως: τῶν χατὰ 
» ~ > ~ 3 A 3, , ~ 

5 υἱὰν ἰδέαν he ἐπιστήμη: τῶν ἀγαϑῶν οὐχ ἔστι μία ἐπιστήμη" τῶν ἀγα- 
Vv , bi 4 aes es Ne ΟΡ ον ὙᾺΣ ae 4 ae = Puy: 

ϑῶν ἄρα οὐχ ἔστι μία ἰδέα. ἔστι δὲ ὃ τρόπος ἐν δευτέρῳ σχήματι δεύ- 
>) σ »? ΄ > ~ > ἢ“ > ~ ~ ῶ δ 

τερος. ὅτι δ᾽ οὐχ ἔστι μία ἐπιστήμη τῶν ἀγαϑῶν., gx τοῦ μᾶλλον δεί- 
- ΄ - >) Vv 

χνυσιν. εἰ γὰρ τῶν ὑπὸ μίαν an (ορίαν ἀγαϑῶν οὐχ ἔστι μία ἐπ oe, 
nv a ~ Vv ‘ δ 

πολλῷ ἧττον ἔσται τῶν ὑπὸ διαφόρους. μᾶλλον ie ἄν δόξειε τῶν ὑπὸ 35 
΄ 

10 μίαν χατηϊορίαν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην εἶναι 7 τῶν ὑπὸ διαφόρούς. ὅτι δ᾽ 
x ἐλ 5 li 7 

εἰσὶν ἀγαϑὰ ὑπὸ μίαν μὲν χατηγορίαν τ τυ; διαφοροῦς δ᾽ ἐπιστή- 

μας ἔχοντα περὶ αὐτὰ χαταγινομένας, ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς δείχνυσ'. τοῦ γὰρ 
χαιροῦ φησιν ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ χατὰ γένος ὄντος πολλαὶ at περὶ αὐτὸν 

χαταγινόμεναι ἐπιστῆμαι. ἔστι γὰρ πολέμου χαιρός, ὅτε συμφέρει τοῖς 
~ ΄ >. / , σ 

15 ἐχϑροῖς πολεμεῖν. οὗ ἐπιστήμη 7, age xT, ἐν 6& νόσῳ i οἷς χρὴ 

προσφέρειν τροφὴν ἢ πόσιν, χαὶ τούτου ἐπιστήμη ἰατριχή, ἕτερα ὃὲ πρὸς 40 

ἄλληλα ἰατριχὴ χαὶ γυμναστική. ταῦτα ᾿Αριστοτέλης- δεῖ δ᾽ ἀντιϑεῖναι 
\ νὴ ~ \ Pyne aed σ \ \ 33\ ~ \ \ Ω4 χαὶ πρὸς ταῦτα τὰ ἐγχωροῦντα. ὅτι μὲν γὰρ οὐδὲ ταῦτα πρὸς τὴν ϑέσιν 

τοῦ πρώτου ἀγαϑοῦ χαὶ ὃ οὐδὲν ἄλλο ἣ τἀγαϑόν ἐστι δύναταί τι δῆλον 
Ἃ ν oo \ if > > Q~ 2 \ \ ΄ \ ‘ c ΄ 

20 ἄν εἴη. ὅτι γὰρ πᾶντα ἐχεῖνο τὸ ἀγαϑῦνον ἐστὶ χαὶ πάντα χατὰ τὴν ἔχά- 
4 ὧν ~ v > 

στοῦ ἀνάλογον μετοχὴν ἐχείνου ἀγαϑὸν λέγεται οὐδεὶς νοῦν ἔχων ΠΕΡΙ 

(η΄ 

΄ e ’ \ > X ~ > 4 ») ~ mal Ἁ a | 

τησειξ. τι γὰρ εἰ τὸ μεν LOMO ἀγαϑὸν τὸ 0 Ἥττὴν Ἢ τὸ μὲν ἐλ γύτερον 

2 >) ? ΄ ε ΄ = ἐχείνου τὸ ὃς πορρώτερον ; τὸ μὲν ἀγαϑὸν xav αὗτό, ὡς ὑγίεια σώμο - 45 

τος χαὶ ψυχῆς ἀρετή. τὸ δὲ πρὸς τούτων τι SEEM Se ὡς δίαιτα 

5 χαὶ γυμνάσιον χαὶ φάρμαχόν tt χαὶ ἴαμα. ἢ ὡς χαχουχία χαὶ σχληραγωγία bo 

\ 

σώματος, ἵνα τῇ ψυχῇ τὸ χαρτερὸν χαὶ ἀπαϑὲς 1 cE, τάξις γὰρ 

[Ὁ] @- πᾶσιν, ὡς TO μὲν τιμιώτερον ἐν αὐτοῖς εἶναι. τὸ τῇ τιμιότητι δεύτερον, 
Ἀ ΦΧ πεν " >} lod \ ‘ ~ > € γὼ χᾷ a ¢ 4 

TO OS τρίτον χαὶ ἐφεξῆς, χαὶ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μέϑεξιν. ὑπάρχειν ἑχάστῳ 
\ ΕἾ ~ - Ν 5 c ‘fm ~ ΄ Ὁ , 

χατὰ τὴν αὐτοῦ τάξιν. χαὶ εἰ ἀγαϑὸν ἢ τάξις τοῖς οὖσιν, ὡς ἣ ἀταξία 
΄ ~ Sur. v ~ ΄ - 

90 χαχὸν, πῶς εὐλόγως ἄν τις ἐρεῖ, ὅτι μὴ χατὰ τάξιν τοῖς πράγμασιν ἣ τοῦ 50 
ἀγαϑοῦ μετάδοσις γίνεται. 7 ἀπαιτείτω τις ὁμοταγῇ πάντα εἶναι, ὁμοειδῆ 
τε χαὶ ὁμοφυΐ χαὶ τὸ διάφορον ἀφαιρείτ TW τῆς τῶν ὄντων ἁπάντων ὑπάρ- 
5 >? ~ > ξεώς τε χαὶ τάξεως μηδὲ χύσμον εἶναι μηδ᾽ ἁρμονίαν τινὰ ἐν αὐτοῖς, GAN 

5 

εἰχῇ συγχεχύσϑαι πάντα 7 εἰ χόσμος χαὶ τάξις χαὶ πάντα μὲν ἐξ ἕνός, 
"- oA > ) > pa AN WA 35 πλὴν οὐ τὰ αὐτὰ κατ’ εἶδος οὐδὲ χατὰ γένος, ἀλλὰ διαφορὰ πολλὴ ἐν 

αὐτοῖς, ὡς τὰ μὲν ὑφειμένα εἶναι τὰ δ᾽ ὑπερέχοντα ἔσται χαὶ τὰ μὲν 
χρείττω τὰ δὲ χείρω χαὶ τὰ μὲν ἐγγύ τερα [τοῦ πόρ ΠΡ 
XPELTT t OF χείρω AGL τὰ μὲν εγγὺ TENA [τοῦ 1 ρρω] τὰ δὲ πορρώτερ α Φ 

Ἂ υ 
Rute = par 

χαὶ Ἢ ETO σία τοῦ πρώτου ξχαστῳ ἀνάλογος" εἰ οὖν χαὶ at φύσεις οια- 

Σ 1 μία ἐπιστήμη Β: μία τις ἐπιστήμη ἃ: pla χαὶ ἐπιστήμη Arist. (μία καὶ ἡ ἐπ. Mb) 

rhesis usque ad γυμναστιχή (p. 1090 94) a 18 οὐδὲ B: οὐ διὰ ἃ 24 τὸ δὲ τὸ 

πρὸς ἃ 91 ἀπαιτήτω ἃ 37 τοῦ πόρρω Β: om. ἃ 
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opor χαὶ τιμιότης χαὶ τάξις ἑχάστῃ ἁρμόζουσα, πῶς οὐχὶ χαὶ τὴν ψυχὴν 12v 

oe ϑεωροῦσαν ἔχαστα utes nz ἐπιβάλλειν ἑχάστῳ χαὶ otxetws ϑεω- 

ρεῖν χαὶ τέχνας συνιστᾶν χαὶ ἐπιστήμας χατά τε γένη τῶν πραγμάτων 

χαὶ εἴδη χαὶ ϑεωρεῖν τὰς φύσεις χατὰ τὸ ξἐχάστῃ ἀνάλογον; νοῦς μὲν γὰρ 

5 ὕλης ἀπόλυτος ὧν χαὶ σώματος ἀϑρόως πάντα ϑεωρήσει χαὶ ee 5 

τὰ πεπληϑυσμένα χαὶ ἀυερίστως τὰ εἰδητιχῶς ἀριϑμούμενα χαὶ ἀδιαιρέτως 

τὰ διῃρημένα Repay, ψυχὴ δὲ ἐφίεται μὲν τὴν ἀϑρόαν ἐνέργειαν τοῦ 
2 νοῦ περιλαβεῖν, ὀρεγομένη τῆς ἐν αὐτῷ τ 

ῃ 
a ~ @ 8: 

\ Ἁ a > DTH TOS, χαὶ τὸ ἕν ἐχείνου χαὶ 
c ~ ~ ΄ Y> \ > ΄ Si ~ 56 , > Me 

ἁπλοῦ τῆς νοήσεως εἴδους. μὴ δυναμένη δὲ τῆς ἀϑρόας ἐχείνου ἐφιχέσϑαι 
’ ~ ~ ΄ ΄ ~ 4 

10 νοήσεως, περιϑεῖ τε τὸν νοῦν χαὶ περιχορξύει χύχλῳ χαὶ ταῖς μεταβάσεσι 
τῶν ἐπιβολῶν διαιρεῖ τὸ μεριστὸν τῶν εἰδῶν χαὶ διάφορον. διὰ τοῦτο χαὶ 

΄ »» ΕΣ ~ > ΄ ΄ ΄ 

τρόπους γνώσεως ἄλλους χαὶ ἄλλους ἐπινοεῖ, ty’ οἰχείως ἐχάστῳ τοῖς γνω- 10 

‘hho 
by ΄ ἐν aed > , eas 
ἄλλη φύσις χαί τάξις ἐφήρμοσεν, οὕτω χαὶ τρόπος γνώσεως ἕτερος arpa 

\ 

Ry - στοῖς ἐπιβάλλουσα τῆς τῶν πάντων eotx τς ἡνώσεως. ὡς γὰρ a 
ΟῚ ὧδ 

‘ 

> v 7 ~ 

15 ὥσπερ οὖν ὡς ὄντα οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔσχε τῆς Ἰνώσεως πᾶντα τὰ 
9 ὮΝ ὄντα. οὕτως οὐδὲ τῶν χατὰ μέρος ἀγαϑῶν ἁπάντων μία γνῶσις ἡ ἀγαθὰ ( | 

οὐδὲ τῶν χαιρῶν 7 χαιροὶ οὐδὲ τῶν μετρίων q μέτρια οὐδὲ τῶν ἄλλων 

τῶν ὁμοίως τούτοις λαμβανομένων. χαὶ ὥσπερ οὐ δεῖ ϑαυμαζειν εἰ τῶν 

ὄντων ἕχαστον ἢ ἕχαστον τόδε 7 τόδε ἐστίν, οἷον φυσιχὸν ἢ μαϑηματι- 1 

90 χὸν ἣ ϑεῖον χαὶ ἔτι οὐράνιον ἢ χερσαῖον 7 ϑαλάττιον 7 ἀέριον ἣ πύριον 
: \ ΄ ς wy Ve ΄ 

ἢ μετέωρον χαὶ τὰ λοιπὰ. ὡσαύτως δι᾿ ἄλλου χαὶ ἄλλου τρόπου γινώσχεται 
>> > " + ΄ 

Ἰνώσεως, οὕτως οὐδὲ ἢ χαιρὸς 7 μέτρον ἢ ἄλλο τι ὁμοιότροπον ἕτερην. 
σ ’ δὰ > gi [τ ς \ aa >. a > 

ὥστε πάντα μὲν tayatta ὡς ἑνὸς τὰ μος εἰς ἕν ἀναφέρεται, χαὶ ἐπι- 
Ἃ YW. by an δὼ 2 - - \ 

στήμης ἂν εἴη τῆς αὐτῆς εἰδέναι πάντα. ὡς εἰς ἐχεῖνο ἀναφερόμενα χαὶ 
os f = 3. QQ? e ΄ > 4 \ = x ~ ΤΟΝ 

95 ἐχείνου μετέχοντα. ἢ δὲ χαϑ᾽ abto ἐστιν ἕχαστον χαὶ ἡ τόδε 7 τόδε 
5] ‘ v \ v a x \ > eee ~ > ~ > 

ἐστὶν ἄλλης χαὶ ἄλλης τέχνης χαὶ ἐπιστήμης τῇ olxeta αὐτοῦ ἐφαρμο- 20 

ζούσης φύσει χαὶ τελειότητι. δεῖ GE χαὶ περὶ τῆς οὐσίας ἐξετάσαι εἰ χαλῶς 
v > ear \ ~ > 4 \ > - > 

f 4 ε > 
! 

εἴρηται TOOTS ον WS οὐχ EGTLY Ev αὐτῇ το υᾶλλον χαι 7jttOyv, ως etvat 

~ ΄ ~ (τ ΄ ~ \ v ν > 

συμβεβηχὸς πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ ἐπίτασις ϑεωρεῖται χαὶ ἄνεσις, χαὶ μηδὲ 
ι 

~ ~ fx ~ =, 5 ΄ 

80 τῷ αὐτῷ εἴδει τὸ μὲν οἰχειότερον εἶναι τῶν μετεχόντων. τὸ δ᾽ ἀνοιχείο- 
σ ζῶ κα 5 ΄ pe α - ~ > 

τερον, ἵνα μὴ τῇ ἐπιτάσει χαὶ ἀνέσει τῆς ὑετοχῆς μᾶλλον χαὶ ἧττον 

εἶναι χατ᾽ ἐχεῖνο τὰ μετέχοντα λέγηται, ὡς εἶναι χινδυνεύειν συμβεβηχὸς 530 
΄ , a7 wv A 

τὸ οὑτωσὶ weteyouevov. δόξειε γὰρ av, εἰ uy τὸ μᾶλλον xat Ἵν χαν 
- ve ~ ~ v ~ - 

ταῖς οὐσίαις ζητήσεως ἄξιον, πῶς τῶν ὄντων τὰ υὲν ot Ue ὅθ: τοῦ 
Ψ Co > ~ ΄ ΄ 

35 ὄντος, τὰ δὲ ἧττον. εἰ δὲ μὴ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἢ use 
, a > ΄ \ ‘ ~ > ΄ \ 
ὄντα τοῖς ἀιδίοις τὰ γεννητὰ χαὶ τοῖς ἀφϑάρτοις τὰ ἘΝΗΘῊ ἀλλ οὐδὲ 

- v ~ ΣΙΝ κ᾿ 

τὰ μὲν ἐγγύτερα τοῦ πρώτως ὄντος. τὰ GE πορρώτερα, ἀλλ᾽ ἔσται παλιν 
΄ , c "4. = 99) ἜΝ ἊΝ 2 ar am > , oa +> 

ὡσαύτως ἣ μέϑεξις: οὐδ᾽ αὐτὸ GE τὸ μεταδιδὸν τῆς ὀντότητος πλεῖον 
~ - ΕΣ ΝΣ 26 > ae | eho ~ : ΑΘΨΙΕ δα π 3 Ἃ ΄ - 

ξξει τῶν ἄλλων χαὶ τῶν ES αὐτοῦ τῇ φύσει πρῶτον εσται. αλλ η μονὴν 30 

»"» δος Vv Ἁ ΡΨ) ΓΆΡ, > \ a oe oC ‘ =" ΓΞ re =a 

40 τάξει, ὡς αἴτιον, τὰ δ᾽ ὡς αἰτιατὰ δεύτερα, ἵνα μὴ τὸ συμβεβηχότα εἶναι 

22 μέτρον ἃ: μέτριον B 23 ὥστε χαὶ πάντα a 25 τόδε ἢ τόδε B: τόδε ἃ 

28 καὶ τὸ ἧττον ἃ 29 ὁτοιοῦν ἃ 32 ἐκεῖνο Β: ἐκεῖνον a τ πορρώ- 

τερον ἃ πάλιν Β: πᾶσιν ἃ 38 μεταδιδοῦν a 
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\ \ 5 ~ ΄ ἣΝ - ‘ > ~ 5 , 9a)9 €. Vv 5 αὐτοῖς γένηται διὰ τὸ μᾶλλον xat Frtov τῆς οὐσιότητος, οὐδ᾽ ἢ ἔφεσις 12¥ 
Ὗ ~ ‘ > Ζ' vw + © 

αὐτοῖς χαὶ ἢ πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐπιστροφὴ ἄλλως χαὶ ἄλλως, GAR ὡσαύτως, 

χαὶ ἢ αὐτὴ τῶν ἤν χαὶ νοερῶν, τῶν λογιχῶν χαὶ τον τ τῶν 

ζώντων ἁπλῶς χαὶ οἷς μόνον τοῦ εἶναι μέτεστιν, ἃ πάντα χαὶ παρ᾽ αὐτήν 

ἐστιν τὴν ἐνάργειαν. ἣ οὐχ ἁπλῶς τὸ μὴ ἔχειν τὴν οὐσίαν τὸ μᾶλλον 

χαὶ ἧττον λαμβάνεται, ἀλλ᾿ ὥσπερ ὅταν λογιχῶς ϑεωρῶμεν, πρῶται οὐσίαι 8 

mete eat χαὶ χυρίως χαὶ μάλιστα ὅσαι τῇ αἰσϑήσει ὑπόχεινται, δεύτεραι 

δ᾽ ὅσαι ἐξ ἀφαιρέσεως [ἐχ] ταύτης λαμβάνονται, ἐννοήματα μόνον οὖσα es PALDSGEWS ξ' τ τὴς μη νται,. ξννοηῦ, μόνο σαι 

χωρὶς ὑποστάσεως, χαὶ τούτων μᾶλλον οὐσίαι at ἐγγύτερον τῆς πρώτης 

χαὶ τόσῳ μᾶλλον ὅσῳ ἐγγύτερον, χαὶ τόσῳ ἥττον ὅσῳ πορρώτερον, οὕτω 
‘ ‘ ‘ ‘ 

~ ~ , “δ΄ ~ cy 

“OTL THY νοητῶν πρώτη οὐσία χαὶ μάλιστα 1 νοῦς ἐπιβάλλει πρώτως 

χαϑαρὸς χαὶ τοῦ ὄντος ἢ ὃν ἀμέσως ἐποπτιχώτατος πᾶν περιλαμβάνων 
y vp ~ ΄ ~ ~ τὸ ὃν ἢ GY ἐστιν, ὡς μηδὲν ἔξω τῆς αὑτοῦ ἐπιβολῆς φέρεσϑαι, δεύτερα 40 

> \ βευ. ~ = or ὃὲ τὰ ἑξῆς, ὅσα τῇ τοῦ πρώτου ὄντος χαὶ πρώτου νοητοῦ μετοχῇ εἶναι 

λέγεται. χαὶ δεύτεραι οὐσίαι at μετ᾽ ἐχεῖνο, βαϑμηδὸν ὡς εἰπεῖν προβαί- 

νουσαι ἄχρι χαὶ τῶν ὑπ᾽ αἴσϑησιν χαὶ ὑπὸ γένεσιν. χαὶ ταύτῃ μᾶλλον 

χαὶ ἥττον εἶναι οὐχ ἄτοπον, οὐδὲ λέγεσϑαι. εἴπερ χαὶ εἶναι. εἰ rap χαὶ 
; \ ~ Nave > 7 

χαὶ ἢ οὐσία πως Ἐπ᾿ ur ἔχειν τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον, (ἀλλ᾿ οὐχ ἅπλ ὥς 
Ὑ \ eet ge a | ~ 5. - 55 

λέγεται. τοῦτο δὲ ὅπερ ἔστι, χαὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν χαὶ τῶν ἐξ 
ἀφαιρέσεως δῆλον. χατὰ γὰρ μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν τάξιν οὔτ᾽ αὐτή τις 45 

A wv [ ΄ Ἁ ALY 

πρὸς Dey οὔϑ᾽ ἑτέρα πρὸς ἐς Τα μᾶλλον χαὶ τ οἷον ὃ τὶς ἄνϑρω- 
\ 
0 πος οὔτ᾽ αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν νῦν μὲν μᾶλλον νῦν δ᾽ ἧττον ἀνϑρωπός ἐστιν 

»ν 9 » ΄ Ὑ ΄ 

οὔτε πρὸς ἕτερον τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα οὔτε ὁ τὶς ἵππος: ὡσαύτως οὔτε O τὶς 
~ ~ ΄ \ 

ἄνϑρωπος πρὸς tov τινὰ ἵππον. τῆς αὐτῆς yap τάξεως τὰ xad? Exacta 
\ \ > , c ΄ \ 7: \ ‘ c \ 5 \ \ 

χαὶ τὰ εἰδιχώτατα ὁμοίως πρὸς ἄλληλα χαὶ τὰ ὑπὲρ αὐτὰ προσεχῆ χαὶ 

pL τοῦ ἀνωτάτω τὰ ἀντιδιῃρημένα τε χαὶ ὁμοταγῇ ὡσαύτως οὐ- 
. ΄ \ >>. “ἢ rn 2 --.- £ x σ ἊΝ - ae σίαι χαὶ οὐδὲν ἁᾶλλον ἢ 7ttov τοῦ Etépov τὸ ἕτερον. ἐν δὲ τοῖς χατ᾽ 50 

ἄλλην χαὶ ἄλλην τάξιν ϑεωρουμένοις τὸ μᾶλλον χαὶ ἥττον λαμβάνεται, ὡς 
ἘΞ; ““Ἂ ~ ΄ bf EO = ΡΝ ans hal 4 os ΡΞ 
ειναι μᾶλλον TY) T AW TY οὐσι εγγίξοντα, ἡττὴν ὃς τὰ TAUTYS πορρῶώτερα. 

ῃ 

80 διότι χαὶ ΓΝ, αὐτῆς χαὶ το τὰ ἐγγχύτερα χαὶ αὐτῇ 

δμοιότερα, ὅτι “al τοῖς ἐπέχεινα πρὸς χατηγορίαν ὑπόχειται χαὶ τοῖς ἕτε- 

ρογενέσι πρὸς ὕπαρξιν, χαὶ διὰ μέσου αὐτῆς, ὡς ἐχ τ τοῖς ἅπασιν. ὡς 

οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτως ἔστι χαὶ ἁπλῶς ἐπὶ τῶν ὄντων εἰπεῖν. τὸ μὲν πρώ- 18: 
τως ὃν χαὶ μηδὲν ἄλλο ἢ ὃν πρώτη οὐσία χαὶ χυρίως χαὶ μάλιστα, οὐχ 

35 αἰσϑητῶς ἀλλὰ νοητῶς τὴν ὑπόστασιν ἔχουσα, τὰ δὲ μετ᾽ αὐτὴν πάντα 
μὲν ὁμοῦ δεύτερα, ἐπεὶ μετὰ τὸ πρῶτον ὃν αὐτοῖς ἢ ὑπόστασις, μᾶλλον 
δὲ ἀεὶ ὄντα τὰ τῷ πρώτῳ ἐγγύτερα χαὶ ἧττον τὰ πορρώτερα ἄχρι τῶν 

αἰσϑητῶν χαὶ τῶν ἐν γενέσει. τὰ δ᾽ ὁμοταγῆ χαὶ ἐπίσης ἐν τούτοις ὄντα 

Ὁ αἰσϑητῶν a ὃ ἐχ Ba: ego delevi 9 αἱ om. a 9 et 10 ἐγγύτεραι a 

10 πορρώτεραι a 15 οὐσίαι B: αἰτίαι a 18 πως B: που a ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς -- 

μᾶλλον καὶ ἧττον (21) a: om. Β 25 χαϑ᾽ ἕχαστα B: χαϑέχαστον a 20 ἀνωτά- 

τοῦ ἃ 80 διότι B: διὸ ἃ 32 αὐτῆς ἃ: αὐτοῦ Β 38 post ὁμοταγῆ add. ὄντα a 

38 p. 49,1 ἐν τούτοις ὄντα χαὶ B: xat ἐν τούτοις a 
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ec, ae la \ ‘ ~ eee © 

ee Prenat oe ob ἧττον, ὡς χαὶ τὴν τάξιν τῶν ὄντων [3 

> ~ 

od 
- ‘- ἃ » σώζεσθαι χαὶ τὴν μετοχὴν τοῦ πρώτου ὑπάρχειν τῇ τάξει ἀνάλογον: χαὶ 6 

5 ~ ¥ 

ἐν αὐτοῖς ϑεωρεῖσϑαι ἔστι μὲν ὥς, ἔστι δ᾽ ὡς οὖ. τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον 
δ BEN ans = τὰ De \ ἘΞ Q. ἌΝ = ΔῈ 8 Rin. © \ ων ἡ 

ὡς δὴ εἰρηται. χατὰ δέ γε τὸ συμβεβηχὸς αὐτό τέ τι πρὸς ἑαυτὸ υᾶλλον 
S55 yv x 3. 5 

χαὶ ἧττον ἔσται ἐνίοτε ual δμοταγὲς πρὸς Ouotayss οὐδὲν χωλύσει χαὶ 

εἶναι χαὶ λέγεσϑαι. ταῦτα ἢ t2 τοῦ ἀγαθοῦ χαὶ τῆς οὐσίας ὗπο- 
΄ ~ > ~ 5 ~ ~ 

δυόμενοι tov [Ιλάτωνα. περὶ δὲ τῶν ἰδεῶν ἁπλῶς τῶν τε νοερῶν χαὶ vor- 
- Ἁ ‘ 3 a A ~ +7 ~ ΄ 

τῶν χαὶ τῶν πρώτων χαὶ δευτέρων ὡς οἱ περὶ [lapusvidny χαὶ Πλάτωνα 10 
i i 

» ~ ~ τ ca \ Va 

ἔὕϑεντο χαὶ περὶ τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ ζητήσεως λεγόντων, of χαὶ τὰ elon, εἰση- 
, ΄ σ RY εὖ , ΄ t= 5 ~ 

γήσαντο, “AL παριστάντων ὅτι te εἰσὶ xat πῶς εἰσι χαὶ τίς ἢ τάξις αὐτοῖς 

χαὶ ἐνέργεια χαὶ δὴ λέγουσι χαὶ 6 βουλόμενος ἀναλεγέσϑω τὰ παρ᾽ 

>? ΄ 

p. 1096234 ᾿Απορήσειε 6 ἄν τις, τί ποτε χαὶ βούλονται λέγειν. 

> ΄ , 5 abe \ τς Ὁ , + Q’ ς v po ἃ | - 

Οὗτος ὃ λόγος οὐ πρὸς τὸ ἀγαϑὸν μόνον ἀνϑίστασϑαι ἔοιχεν, ἀλλὰ 16 
~ ig ~ σ « - ~ ΖᾺ ~ Ν - 

πρὸς πᾶν ἁπλῶς, ὅπερ ὡς πρὸ τῶν μερῶν χαϑόλου πρὸς τῶν [[λατωνιχῶν 

λέγεται. ἔστι ὃὲ ἢ ἐπιχε ἴρησις ἀπὸ ὅρου. εἰ γὰρ ἄνϑρωπος, φησίν, ἑχάτερός 

ἐστιν G τε αὐτοάνϑρωπος χαὶ ὃ ἀνϑῦρωπος, τὸν αὐτὸν λόγον 7 ἄνϑρωπος ἐχά- 
5 wae a >\ > aX 

Tepos ἐπιδέξεται χαὶ οὐδὲν ἀλλήλων ὡς ἄνϑρωποι διοίσουσιν" εἰ ὃὲ τοῦτο. 
ὩΣ Δ 5) ΄ v εν ᾿ ᾿: 

οὐδ᾽ ἢ ἀγαϑοί. ὃν γὰρ λόγον ἔχει ὁ ἄνϑρωπος πρὸς τὸν αὐτοάνϑρωπον, 30 

τὸν αὐτὸν τὸ ἀγαϑὸν πρὸς τὸ αὐτοαγαϑόν. εἰ οὖν ἐχεῖ ἢ αὐτὴ φύσις av- 

ϑρώπου χαὶ πὶ εἴη ἂν χαὶ (0) λόγος ἀμφοτέρων ὃ αὐτός" 
σ > ~ ee ΓΝ ΄ > Oo.~ ᾿ ρΆ 

ὥστε χἀνταῦϑα εἰ ἣ αὐτὴ φύσις ἀγαϑοῦ χαὶ αὐτοαγαϑοῦ, ἔσται χαὶ ὃ 
Ἃ 7 > ~ , Vv wv ~ ΄ » ΄ 5 > ~ 

λόγος αὐτοῖς ὁ αὐτός. ἔσται ἄρα ἐχεῖ te ὃ ἄνϑρωπος ὃ αὐτός, xavradda 
\ - “Ὁ 2 ε = " " - Qs ε ΄ς \ 

τὸ ἀγαϑὸν τὸ αὐτό, ὡς εἶναι περιττὴν τὴν τοῦ χαϑόλου ὑπόϑεσιν, χατὰ 
- δ᾽ ας ~ 5 ~ Ἐπ 5 = ὌΝ = δ 

φύσιν ὄντων τῶν αὐτῶν τοῦ αὐτοῦ χαὶ τοῦ μὴ αὐτοῦ. ἀλλὰ πῶς τὸ ἀγα- 
΄ \ , v \ ¢ ΄ Ν - “75 \ > 

Dov, ὦ ᾿Αριστότελες, τὸ αὐτὸ ἔσται χαὶ ὡσαύτως ἐν τῷ αύλῳ χαὶ ἐν 
~ 5 as 5 

τῷ ἐνύλῳ χαὶ ἐν τῇ 
i 

i i 

εἰκόνι χαὶ τῷ παραδείγματι χαὶ ἐν τῷ ἁπλῷ χαὶ τῷ 50 
Qs \ ~ \ ΄ \ ~ » ΄ ε - 

συνθέτῳ χαὶ τῷ χατὰ μέϑεξιν xat τῷ ἀμεϑέχτῳ; ἣ χαὶ ὃ λόγος ὃ τοῦ 
\ , ν᾿ ~ Vv led ΄ » bat 

τί ἣν εἶναι πῶς ἔσται ὁ αὐτὸς τοῖς οὕτως ὡς εἴρηται διεστῶσι πρὸς ἄλ- 

ληλα, εἰ μὴ χαὶ ἢ εἰκὼν χαὶ τὸ ἀρχέτυπον ὡσαύτως τὸν τῆς οὐσίας (λό- 
2 \ > ~ 74 \ ~ 

TELTH, ἐπεὶ χαὶ “ATA σὲ ἐπὶ τῶν ἐνύλων χαὶ φυσιχῶν 

τότε ἕξει ὁ ὅρος τὸ τέλειον ὅταν’ ἢ ὕλη χαὶ τὸ εἶδος ἀλλήλοις συνέρχων- 
2 x 2 \ eee 3-7 Le x x = ao 1 , afi ν Ἂ ν = ‘ 

ται, ἐὰν χαὶ ἐπὶ τῶν ἀύλων οὕτω τοὺς ὅρους ληψόμεϑα, ἔνυλα ἔσται τὰ 
uv > \ ban 4 wv ~ \ ~ “» cy \ ~ 

Guha. ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον. οὐχ ἄρα τοῖς πρὸ τῶν ἐνήύλων χαὶ τοῖς 30 

ἐνύλοις οἱ αὐτοὶ ὅροι ἔσονται. 

νι 

p. 109603 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τῷ ἀΐδιον εἶναι. 

sd > ἧς σ > ~ 4 > ἜΤ \ > ~¢ , 

Qs τινος ἀντιϑέντος ὅτι ἐχεῖνα μέν εἰσιν ἀεί, τὰ δ᾽ ἐνταῦϑα γινόμενα 

6 ταῦτα μὲν ἡμεῖς ἃ 10 αὐτοῖς Β: αὐτῶν ἃ 12 δ᾽ ἂν τις ἃ, ut libri Arist.: δέ 
τις B rhesis usque ad οὐδ᾽ ἡ ἀγαϑόν (p. 109603) a 16. 17 ἑχάτερος B: ἐχά- 

τερον a 20 6 Adyos a: Adyos B 29 xat (ante 7 εἰκὼν) om. a 29, 30 λό- 

oy a: om. B 30 ἐπιδέγονται a δ rhesis usque ad τοῦ ἐφημέρου (p. 1090 ὃ) a 7 χ | sa ( 

Comment, Arist. XX Eustratius in Ethica, 4 
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χαὶ ἀπογινόμενα, τὸ ὃὲ ἀεὶ εἶναι τοῦ ποτὲ μᾶλλον εἶναί ἐστι, λύει τὴν 13r 

αἀντίϑεσιν, δυνάμει πάλιν τῷ λόγῳ χρώμενος τῆς οὐσίας χαὶ γυμνάζων τὴν 35 

ἐπιχείρησιν ὡς ἐπὶ παραδείγματος τοῦ λευχοῦ. χαί φησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ 

λευχοῦ χρώματος, ὅταν war δύο λευχά, τὸ μὲν πολυχρόνιον, τὸ δὲ 

5 μέρον, οὐχ ἂν ἐρεῖ τις μᾶλλον εἶναι λευχὸν τοῦ ἐφημέρου τὸ πολυχρόνιον 
(6 γὰρ αὐτὸς ἐν ἀμφοῖν λόγος σώζεται, ἢ λευχά ἐστιν), οὕτως οὐδὲ τὸ ἀΐδιον 

ἀγαϑὸν μᾶλλον ἔσται ἀγαϑὸν τοῦ προσχαίρου, ἐπίσης ἀμφοῖν τοῦ λόγου 

ἐφαρμόζοντος. ὃ Ἴ6Π λόγος ἢ οὐσία ἑχάστου ἐστί. χαὶ ὡς Exdory οὐσία 
~C ) σ 5 ‘ 5 ΄γ A ΄ ~ >) / Ἂ 

τοῦῦ ὅπερ ἐστὶν οὐχ ἔστι υᾶλλον χαὶ ἥττην, οὕτω χάϊ ὁ TYHS οὔσιας δη- 40 
> A 5 5 > “4 ~ U2) 2 \ ΡΣ wie >) ates ~ | Vv 

10 λωτιχὸς λό γῆς ev οιαφηροις ϑξωρού! μξνος χα! SQOAPUOLWY αὐτοῖς οὐχ EDTA 
~ ys nn \ \ > , > ay? 

μᾶλλον χαὶ τ χἂν τὸ μὲν ἐν χρύνῳ διαρχῇ μαχροτέρῳ. τὸ δ᾽ ἐν ἐλάτ- 
, 

Tov. οὐδὲ γὰρ Ἴ ἀνθρώπου βραχυβιωτέρου μαχρήβιος μᾶλλοη 
~ ΄ 

.ἅ 
‘ 

~ 2 > b Jee 

cote. TOU τὴς οὐσίας ho (ov Ξπισης WOOLY cod pualovtns. 000 @- 
\ 

ν γὰρ 
YN , μι ς ὄν τόας ἐν ae ἘΣ, 5 v ζ΄ \ 

0 YP γόνος ELOEL τινι, fl εἰδός ἐστι, προστίθησιν. εστι Wey χαὶ αὐτόϑεν προς 
Ε. ~ > " 1 9.77% nn das Ἄν ρον. ΄ "7 

15 Tauto ATOM TAS ia" χαὶ OFleae υᾶλλον Age: TOL SOT 5000 τὸ ἀίδιον. 

\ ite ire a ΤΣ X 
Et (%p ΡΟ Εἰ 

΄ - - \ ESN -κ ~ ~ 
ναι SXAGTW XOELTTOV TOV υὴ εἶναι, χαι τὸ GEt εἰναι χρξιττὴν 45 hd Ἐς 

~ 4 ~ \ \ σ δὶ τ . , ΄ >] Vv 

TOU TOTS. τῷ YAP TOTS GVTL, “ὅταν TO εἰναι GLAXOTTYTAL, TOTS οὐχ ἔστιν 
v 344 al \ Vv Ἂ 3. Lis ae \ 37> ~ ~ \ pla > f OV, ἄλλα ΟἹ μὴ OY. ὧν GE TOTS TO GLOLOV XPELTTOV τοῦ UH ὄντος ἐστι. 

pe DS es ay > Ores 2: ΣΟ νας a γι = Qi ΄ -“ 5 - 
τὸ ὃξ χρεῖττον ἀγαϑοῦ ἐπιτάσει χρεῖττον λέγεται. ῳ OF ἢ υὑπάᾶρξζις τοῦ 
> C ~ 9 Ἐς = πὶ ? PMN SY Wd SY 

20 ἀγαϑοῦ ἐπιτέταται, τοῦτο μᾶλλον ἀγαϑόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἢ αὐτὴ σύγχρισις πρὸ: 
vy yew ~ 
ahhyha τοῦ ἐπὶ χρόνον διαρχοῦντος υαχρὸν πρὸς TO ἐπ ἐλάττονα χαὶ τοῦ 

Ly \ \ » if , \ if σ 

ἀιδίου πρὸς τὸ ἐφήμερον. βραχυχρόνιον γάρ τι χαὶ μαχροηχρόνιον ἕτερον 

R 
~ 7, ΄ὦ > PNA ΄ ba) ΝΑ x > 5 2 Ξ 

τὴς ALTYS ξἰναι ἐνόξχεται GUGEWS, ALOLOV OF χαὶ EY μξερὴν οὐχ ξνόξγξται. 30 
>) / >] 4+ νὴ ΄ ~ v 

ϑέρον οὐσίας ἐνύλου χαὶ ῥευστῆς χαὶ γινομένης μὲν ἔστ o Mv G ~ 
Γε \ 

ως γαρ ic 

Ἂ7 wv Ὁ Ἢ ΕΝ. & EINE Z EE Sie pee 27> "75 aoe » ean WE ace fee 

25 ἂν ἢ. μυηώξποτξε 9 οὐσῆης. OUTWS TO GZLOLOY αὐλοῦ χαὶι ἀρρξύστου χαὶ οντως “oe i 

v \ ΄ " tL ps pn >. ‘ was ,~ 5 \ A 4 3 Qi 

ουσὴς χα! ὑπερ γένεσιν. EGTL OF χα! αλλως AVGAL. εἰ γάρ τὸ μὲν ἀγαθὸν 

ε ΄ 7D \ yen μ᾿ (αΥ τι Ny Le CNA ~ ΄ > ΄ - 

Ws ὑπάρχον χαὶ αὑτὸ ὧν ὁ Etvat Λξγξεται, TO OS τῷ μξτξχξιν SXSLVOD, TW 

5 Ἁ W. lA \ ΄ " Ἃ 5 4 » - ~ 

OUL ὧν Slt πρῶτως χα! χυριὼς χαὶ μάλιστα TO OV Ἢ αὑτὸ ὁ ἔστι TOV Tw 

, 5 σ΄ \ ~ ~ 

μετέχειν ἐχείνου ὑπάρχοντος, ὥσπερ τὸ πὸ ἂν τῆς εἰχόνος πων 
" o> » Ἔ ry Ne ¥ ~ 

30 εἴποι δ᾽ ἀν τις χαὶ πρὸς τὸν Ἄριστος τέλην εἰχότως, | ὡς ἔοιχα "Apt 18ν 
, . A ‘ ΄ . ‘ 5 ΄ 

στότελες, φίλος χαὶ ὁμιλητὴς ὑπάρξας τοῦ []λάτωνος, a ie τὴν 

> 

7» - 7 ~ or = > = > ~ 

δόξαν τῶν ἰδεῶν οὕτω HO DERI: ἀπορεῖν, tv ἐχ τοῦ πον 
~ > ~ Ἁ 

ναῖον “UT αὐτῶν τὴν περὶ αὐτῶν δόξαν στερρητέραν ἀπ οφανῇς Se 

p. 10965 [Πιϑανώτερον δ᾽ ἐοίχασιν of ΠΠυϑαγόρειοι. 

Σ IN atv inet ΠΕ δε τς Bare = 35 Δύο συστοιχίας ὃ [Πυϑαγόρας ἐξέϑετο" μίαν μὲν ταύτην, πέρας περιτ- 6 
\ Q οι διν v σον - 5 ~ 3 rowed Cer ν᾿ τὸν ἕν δεξιὸν ἄρρεν εὐδὺ φῶς τετράγωνον ἠρεμοῦν ἀγαϑόν, ἑτέραν δὲ 

ταύτην, ἄπειρον ἄρτιον πλῆϑος ἀρισ εἰ [ΟἹ 
o 
o τ ς 

zie 
= ς ~ 2 Ὡ τὶ τς ~ o < a x ς « Φ wy a a [ΟἹ 

bat 
Φ ’ 

5 épst B: épot a 12 βραχυβιώτερος μαχροβίου a 18 οὐδὲν B: οὐδὲ a 

14 οὖν post ἔστι μὲν add. a 19 ἀγαϑοῦ B: ἀγαϑὸν a 22 ἕτερον B: om. ἃ 

23 εἶναι ἐνδέχεται B: ἐνδέχεται εἶναι a 32 ἀπορεῖν Β: ἀπορεῖς ἃ 33 ἀποφανῇς cf. 

p. 63,28 34 rhesis usque ad ἄλλος ἔστω λόγος (p. 109608 



EUSTRATII IN ETH. NICOM. 4 [Arist. p. 1096006 --- 13] Ὁ 1 

μηχες χινούμενον χαχόν. αὗται μὲν οὖν at δύο συστοιχίαι οὕτως ὀνομα- 13v 
, ao ΑΔ / SA LZ 

ζόμεναι, ὅτι ἔχϑεσις πραγμάτων ἐστὶν ἑχατέρα συστοιχούντων ἀλλήλοις. 
σ ~ σ ~ " ΄, 

ἕκαστον GE τῶν δευτέρων πρὸς ἕχαστον τῶν προτέρων ἀντίχειται: πρὸς τὸ 
\ wr » 5» τ ~ . 

πέρας TO ἄπειρον, πρὸς TO περιττὸν τὸ ἄρτιον, χαὶ οὕτως ἑξῆς, ual τελευ- Φ 

Ὡς - \ " \ \ I. C ΄ >. - Ce ws 
5 ταῖον τὸ χαχὸν πρὸς τὸ ἀγαϑόν. οὐδὲ [Ivdayspav ὃὲ ὡς ἁπλῶς χατορ- ‘ ‘ 

~ ~ > ~ , > ~ > > es ταν 

Yodvta τὸν περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ λόγον ἐπαινεῖ, ἐπεὶ μηδ᾽ ἁπλῶς ἔφησεν 
2. Q~ ΄ 3 f τ eel ἘΜ 4 Z \ > ~ , ~ ~ a OS 

ὀρϑῶς λέγειν αὐτόν, ὑπερέϑετο δέ πως τὸν αὐτοῦ λόγον τῶν τοῦ [[λάτω- 
> ἊΝ Ψ “2 ΄ 

vos, ἐοίχασι λέγειν εἰπών, οὐ λέγουσι χαὶ πιϑ ανώτερον, οὐχ ὀρϑότερον. 
{ι« A SY 5 ἸΣ ΄:: ,~ ‘\ vs ὟΝ ‘ ‘ Vv ν 5 

πιθανὸν ὃξ οὐ τὸ τοις ἐς ἁπλῶς χαὶ εὐλογὸν ἀλλὰ τὸ ἐμφασιν ἔχον ἄλη- 
ae λ Π ἢ τ So. νῶν advan’ no ‘ τά 10 ϑείας. eyo ἄν, ὅτι τὸ ἕν ἐν τῇ τῶν ἀγαϑῶν συστοιχίᾳ οἱ [Πυϑαγό- 

pstor Ὁ 98 παριστῶσι τὴν φύσιν αὐτοῦ τελειωτιχήν τινα χαὶ σωτήριον. 
\ ~ ΄ - \ 5 ΄ ’ 

ἕχαστον γὰρ τῶν πραγμάτων ἐν τούτῳ τελειοῦται χαὶ ἀγαϑύνεται χαὶ τη- 
- > ~ id > x b IN , ἝΝ 

ρεῖται, ἐν τῷ ey ἐν τῷ ἑνί, ἀσχέδαστην ὃν χαὶ ἀδιαίρετον" σχεδασϑὲν 
νι Vv \ ? id >} , v my γε  ς Le DEE oa ys τάχα τοῦτο χρίνει ᾿Αριστοτέλης οἰχειότερον εἶναι sei 

= 4 \ Ir J = = 2) as ἢ ΝΑ Ἂν > 

15 περὶ τοῦ ayadod χαὶ ἰδέαν τίϑεσϑαι αὐτό. φησὶ 6& χαὶ Σπεύσιππον ἐπα- 
΄ % ' Vyas 4.3 “ὖὦκΝμ 

χολουϑῆσαι αὐτοῖς, ϑεολόγον ὄντα παρ λλησιν. ἀλλὰ πρὸς aps = [Πυ- 

ϑαγορείους, φησί, χαὶ τὸν Σπεύσιππον οὐχ ἔστιν νῦν ἡμῖν 6 λόγος ἀλλὰ 
πρὸς τοὺς τὰς ἰδέας εἰσάγοντας᾽ διὸ τούτους ἀφεὶς πρὸς Πλάτωνα τρέπεται. 

p. 109608 Τοῖς δὲ λεχϑεῖσιν ἀμφισβήτησίς τις. 

20 "Kotxev ἑαυτῷ ἀχριβολογίαν τινὰ ὑποβάλλειν περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ, ἐξ ἧς 
χὰ , Vv ~ ‘ ~ ~ -» Ὁ 

εὑρήσει πρόφασιν τοῦ χατεπιχειρῆσαι χαὶ ἔτι τῆς περὶ ἰδεῶν δόξης, ὡς 
δοχεῖν ἐπιμέμφεσθϑαι Eavtw ὡς ἐλλιπῶς ἐν τοῖς ἤδη ῥηϑεῖσιν εἰρηχότι 

περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ. χατὰ γὰρ δύο, φησί, τρόπους λεγομένων τῶν ἀγαϑῶν, 
συγχεχυμένως χαὶ ἁπλῶς μέχρι νῦν 6 περὶ τούτων λόγος γεγένηται. λέγε- 

25 ται γὰρ ἀγαϑὰ xa}? ἕν μὲν εἶδος ἃ xad? αὑτὰ ἀγαπᾶται, x20? ἕτερον ὃ 

τὰ τούτων ποιητικὰ 7 φυλαχτιχά πως ἣ τῶν ἐναντίων χωλυτιχά" ἃ 
2 ὦ)’ 

οὐ xa αὑτὰ λέγεται ἀγαϑὰ ἀλλὰ δι᾽ ἐχεῖνα. λέγω δὲ τὰ xual Santa, 

οἷον ὑγίεια μὲν ἀγαϑὸν σώματι, “τ τὴ ὃς ψυχῇ, ἃ χἂν μηδὲν ἄλλο αὐτοῖς 
ἀγαϑὸν ἕπηται, ἀλλά ye xual? αὑτὰ ταῦτα alpeta τε χαὶ διωχτά: τομαὶ 

80 ὃὲ χαὶ φαρμαχεῖαι ἀσχήσεις γυμνάσια ἀποχαὶ τῶνδε προσαγωγαὶ ἐχείνων 
> ~ ΄ ΄ 

πόνοι σχληρύτητες Gt ἐχεῖνα αἱρετά. ἐχεῖνα μὲν γὰρ χατὰ φύσιν χαὶ τε- 

λειωτιχὰ τῶν ὑποχειμένων. ταῦτα GE υωόνον λυσιτελεῖ πρὸς ἐχεῖνα. ἐπεὶ 
ἰ 

Ἁ " ~ ΄ ~ , ” 

γὰρ ἢ ἰατριχὴ ἢ παροῦσαν τὴν ὑγίειαν συντηρεῖν βούλεται ἣ ἀπογινομένην 

ἀναχαλεῖσϑαι, διὰ τοῦτο νοσοῦντος μέν τινος ἀποχάς τινων παραχελεύεται, 

85 ἃ τὴν νόσον αὔξει, προσαγωγὰς δὲ τῶνδε. ἃ τῇ νόσῳ ἀντίχειται. ἢ 
i 3 3 il ry ? | 

αὔξει τὸ παρὰ φύσιν, χαὶ ἀφαιρέσεις ἐπιτηδεύξι ual χενώσεις ὕλης, ὑγιαί: 
> ΄ - Ἃ >> > ‘ 77 "Ἂ ~ 

γοντος δὲ χαὶ ὑποπτευομένου νοσῆσαι ἣ Or ἐξαλλαγὴν ἀέρων ἢ χαιρῶν 

οὐχ 

5. 6 κατορϑοῦντα ἃ: κατορϑοῦν B 10. 11 πυϑαγόριοι ἃ 17 χαὶ Β: om. ἃ 
6 λόγος ἃ: λόγος B 19 rhesis usque ad χαὶ τρόπον ἄλλον (p. 1090018) ἃ 22 

ρηχότι a: εἰρηχότος B 20 τοὐναντίων a 28 σώματι Β: σώματος a 

ψυχῆ Β: ψυχῆς ἃ 
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ἢ διὰ δρᾶσίν τινα τῆς φϑορᾶς τοῦ παντὸς ἢ διὰ φροντίδα χαὶ κόπον χαὶ 13ν 
Τ' ~ , 5 , / 

λύπην χαὶ τοιαῦτα τινα ἐνίοτε τρόπους 1 πολυξιδεῖς πρηφυλαχῆς εὑρίσχε! τὰς 
͵ 

-“ ~ v 

νόσους ἀποτρεπομένους. εὕροι δ᾽ ἄν τις ὁμοίως κἀπὶ τῆς ψυχῆς καὶ συν- 40 
3 ~ A 5 ‘ ~ ~ 

ηρητιχκὰς ἐπιτηδεύσεις τῆς ἀρετῆς καὶ ἀποτρεπτιχὰς τῆς χαχίας. ταῦτα 
΄Ν ~ 

0 

το 
>. Weng \ is / > ‘ Ψ Ἁ 

ὃξ παᾶντα διὰ τὴν ὑγιξιᾶν ETULTETYOEVTAL χαὶ THY ἀρετὴν τῇ Π 
DOSS eae ὉΌ αν νον 

ἡϑυκῇ % τῇ 

πολιτιχῇ. ποιγτιχὰ δὲ τῆς ἀρετῆς ἣ τῆς τοῦ owuatos ὑγιείας ἐνταῦθα | i TY ρξετὴς Ἢ τῇ ᾿ 
, a ΄ ~ ᾿ ~ 

λέγεται τὰ κατὰ ποιότητα πρὸς τὰς δυσχρασίας ἢ τὰς διαφορὰς ἴσως τῶν 
TC vA 

ἡϑῶν ἀντιχείμενα. 

p. 1096013 Δῆλον οὖν Ott διττῶς λέγοιτ᾽ ἄν. 

Εἰπὼν ὅτι διττῶς τὰ ἀγαϑά, τὰ μὲν xa αὑτά, τὰ ὃξ ὡς ε 

συμβαλλόμενα, οὔπω μὲν τοῦτο ἔδειξε, λαμβάνει δ᾽ ἐν τῷ παρόν 

ἐναργές, μόνον ὑπουνήσας ὅτι διχῶς τὰ ἀγαϑὰ λέγεται, ἐφεξῆς δὲ δείχνυσι 

τοῦτο διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. peers σαντες οὖν φησι ἀπὸ τῶν ὠφελίμων. 
Vv ~ , a vw ist ~ 5» Pr. ~ tA 

EOLXE τοιοῦτον TL λέγειν, οτι ἴσως αν τις FUGS αἰτιάσαιτο ζητοῦντας μεν. 

> v D7 ~ Bee INS ἘΞ X a Qa δ SP 
εἰ ἔστι τις ἰδέα τοῦ ἀγαϑοῦ, λαβόντας GE συγχεχυμένως τὰ ἀγαϑὰ χαὶ μὴ 50 
~ ‘5 ~ ~ o ¢ ~ \ ? € A > ΄ ? o 

διαστείλαντας τῶν ὃι᾽ ἕτερα αἱρετῶν τὰ xa αὑτὰ διωχτά, ἵν᾿ οὕτω 
. ΄ Ν 7 oye ee \ Q? Rit 6 " \ my Lice ς Qa 

TO μιὰν LOSOY GVAVETAL τὰ “a ALTA. τὰ γὰρ Ol ετερᾶ αγαϑα, 

+9) - τῷ ΣΡ ΠΗ Sek RAT 0 a 5 - oa 

V ξαυτὰ τοῦτο λέγεται, οὐδ᾽ ἔστιν ἁπλῶς ἀγαϑά, οὐδ᾽ ὅλως πει- 
ων. ΟΞ 

ῷ XN -- 

S 2 “« " ~ ~ 5 ~ ΄“ \ ΄ δ 

ρατέον εἰς τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέαν ἀναγαγεῖν. ὅτι δὲ εἰσί τινα καϑ' αὑτὰ 
ovate. ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς δεῖ δοιζόμενης Gua χαὶ hévwvye 
αγαῦα, ἐκ τὴς ἐπαγωγὴς ὑξίχνυσιν, OPLLOUEVOS ἅμα χαὶ λέγων 

p. 109616 Ka αὑτὰ δὲ ποῖα ϑείη τις dv; ἢ Goa. | 

΄ 
, v> a ἢ ~ > v > ΄ QQ? ΄ ΄ 

είχνυσιν ἤδη διὰ τῆς ἐπαγωγῆς. ὡς εἴρηται, εἶναί τινα xavd αὐτά, 14: 
= 

as we \ Ξ ee = aa qQ? CoN x Zk \~ X peas Tae 

ἔτι δὲ χαὶ ὁρίζεται τὸ xa? αὑτὸ ayatov, ὡς ἐπὶ πολλῶν μὲν τοῦτο ἀπο- 
2 Ss > >) ξ΄ \ [τ - 

διδούς. οὐδὲν ὃ ain ey χαὶ ὡς ἐπὶ ἑνὸς χοινοῦ τὸν λόγον ποιούμενος ἐφαρ- 
? ΝΥ > 

μύζοντα. xa’ αὑτὰ γΡ εἶναί φησιν, ὅσα χαὶ μονούμενα, ἥτοι μηδενὸς 
~ 

ἄλλου ἀχολουϑοῦντος αὐτοῖς φι ἢ ἐχ τῆς αἱρέσεως αὐτῶν ἀποβαίνοντος, εἰσὶ 

vova Ov ξαυτὰ αἱρετὰ χαὶ διωχτά. χαὶ μηδενὸς γὰρ ἐχ τῆς φρονήσεως 

ἀποβαίνοντος, διωχτὴ δι᾿ ἑαυτὴν ἢ ῥρόνησις χαὶ ἢ χατ᾽ αὐτὴν ἐνέργεια. 

χαὶ τὸ ὁρᾶν ὡσαύτως. οὐχ εἶπε δὲ ee ἤγησιν χαὶ ὅρασιν ἀλλὰ Spray χαὶ 

ὁρᾶν, ὅτι ἐχεῖνα μὲν ἕξεις, ταῦτα δὲ αἱ χατὰ ταύτας ἐνέργειαι (τελειότεραι 

ὃὲ τῶν ἕξεων αἱ ἐξ αὐτῶν ἐνέργειαι, διὸ χαὶ αἱρετώτεραι), χαὶ ἥδοναί 

τ ινες χαὶ τιμαί. οὐ γὰρ πᾶσα Foovh ἢ τιμὴ ἀγαϑόν: ἢ γὰρ τῶν χι- 

ναίδων οὐχ ἀγαϑὸν οὐδ᾽ ἢ τῶν ψωριώντων, 7% δ᾽ ἐχ τῆς ϑεωρίας τῶν 10 

ὄντων Coa ata τῇ ψυχῇ ἀγαϑὴ xual διωχτὴ τοῖς ἐχέφροσι χαὶ τοῖς 
9 ἡ ‘ JG , f ΄ > \ ΄ 5 > ΄ 

εἰδόσι τὴν ἀνθρώπου τελειότητα τίς ἐστι. χαὶ ἢ EX τὴς ἀπαῦείας ὡσαύ- 

5.6 τὴν ἠϑιχὴν ἢ τὴν πολιτιχήν a 7 διαφϑορὰς a 9 rhesis usque ad χατὰ μίαν 
PRR! Ce RC ΝῊ f rvep μ 

ἰδέαν (p. 1090010) ἃ 14 ἔοιχε Β: ἔοιχε δὲ ἃ 21 rhesis usque ad χαὶ τιμαί 

(p. 1096 018) a 23 πολλῶν B: πολλοῖς a 24 ὡς a: om. B 26 ἀποβαίνοντος 

a: ἀποβαίνοντα B 27 μόνα B: μόνον a 
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“ ε 5 v , 

τως, ὅταν ἢ ψυχὴ ἠρεμαίαν ayy ere χαὶ ἀστασίαστον, ἀπαλλαγεῖσα 14τ- 

τοῦ τῶν παϑῶν χλύδωνος, τῶν aes δυνάμεων ὑποταγεισῶν τῇ χρείτ 
τονι" οὕτω χαὶ at τιμαὶ αἱ éx τῶν εἰδότων χαὶ φρονούντων ὀρθῶς τ 

ἐπὶ ἀρετῇ χαὶ σοφία αἱρεταὶ xat διωχταί, αἱ δ᾽ ἐχ τῶν τυχόντων χαὶ αἀβελ- 

τέρων ATOTPOTALOL. 

Ρ. 1096018 Ταῦτα γὰρ εἰ χαὶ δι’ ἄλλο τι διώχομεν. ὅμως. 

\ \ ~ σ \ Ω᾽ CN τὰ Ω 7 S~ c ~ \ 
To yap φρονεῖν ὅτι xat xa? αὑτὸ ayatov, dyAov, ὡς τῆς χατὰ λο- 

Ἁ ~ Ἃ 3 , δου 9) σ \ c 5 7 , 

ylouov ἀρετῆς Ov ἐνέργημα. δῆλον δ᾽ ὅτι χαὶ ὡς ὀνήσιμον εἰς πολλά, 
ἵνα μὴ λέγω πᾶντα, τὰ ἐν ταῖς χατὰ βίον ἡμῖν πράξεσι κατορϑούμενα. 

χαὶ τὸ ὁρᾶν ὡσαύτως ἀγαϑὸν μὲν χαὶ δι᾿ Eavto, ὅτι πλείστας διαφορὰς 
΄ " ld , Ν ar ἡμῖν γινώσχειν παρέχεται. χαὶ χρήσιμον δ᾽ οὐδὲν ἧττον ὅτι γνωρίζειν 

- \ , { ‘ 5 \ \ 5 l4 ΄ \ , >) 

ποιεῖ χαὶ πόρρωϑεν ta βλαβερὰ xat ee ὡς τὰ μὲν φεύγειν: ἐστι ὃ 

> ~ [0] a S 8 =) Cc a Ss ~ ° 
4 X > , \ SX Ὁ ἡ v >? > id 

od χαὶ ἀμύνεσϑαι, τὰ δὲ διώχειν, ἔστι δ᾽ οὗ ual ἐφέλ; 
ἂν εὕροις χαὶ ἐπὶ τῶν ἡδονῶν χαὶ τῶν τιμῶν. 

, 3, 5 

p- 1096019 Ἢ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς ἰδέας. 

5 ‘ \ 3 , ἘΝ > id \ b) ‘ ΄ , ΄ , 

Εἰπὼν τὰ εἰρημένα εἶναι xa! αὑτὸ ἀγαϑὰ ὡς τούτου ὁμολογουμένου 
Ἃ 9) » Ν ΡΠ 5 ~ 

ἐπήγαγε ταῦτα ἐπιμεμφόμενος. τὸ γὰρ 7 οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν πλὴν τῆς 
΄ oy ” , ΄ \ v 

ἰδέας εἰρωνευομένου ἐστίν, ὡς εἰ ἔλεγεν, ἢ πάντα παρήσομεν τὰ ὄντα 

pat ad galeg xa) αὑτὸ ἀγαϑά, χαὶ αὐτῆς τῆς ἐνεργείας χαταφρονήσομεν 
9 2 4᾽ CEN > ὍΣ ὦ" A ) Seay usy τὴν ἰδέαν xad? αὑτὸ ayatov. ἰδοὺ yap παρ᾽ αὐτὴν x 2 = Ὡ Φ < 

a 
τ o 

SS 
Φ iS? 

ἀποπέφανται ἕτερα zal αὑτὸ ἀγαϑά, ὥστε περιττὴ 1 ϑέσις τῆς ἰδέας. 
εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἣν xa}? αὑτὸ ἀγαϑὸν τῶν ae ἀναγχαῖον ἂν ἣν 

ἴσως ἕν τι τίϑεσϑαι xa? αὑτὸ ἀγαϑόν, εἰς ὃ τὰ πολλὰ ἀναφερόμενα ἀγαϑὰ 

δι’ ἐχεῖνο ἐλέγοντο. νῦν δὲ πολλῶν τοιούτων εὑρισχομένων ἢ τοῦ ἑνὸς 
ἐχείνου ϑέσις ματαία. GAR εἰ καὶ xa? αὑτὸ ϑείη τις, ὦ ᾿Αριστότελες, 

ρονεῖν χαὶ τὸ νοεῖν χαὶ τὴν éx τοῦ Uswpety aA o- ~6 

3 \ ¢ \ ‘ ay 

ἀγαϑὸν ὡς χαὶ σὺ φῇς 
er τ Ἁ > ~ -" 5» σ Q? γ΄ \ no 

ἡδονὴν χαὶ thy ἐχ τῶν ἐμφρόνων τιμὴν ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω xa} αὑτὰ ὡς 

ὗ 
~ v 508 te pak e SNE v > 

ξαυτῶν ὄντα χαὶ χαὺ ἐπ τὰ φεστῶτα “AL ἀπο οι ὡς εἰχόνων ὄντα ἀρ- 
~ o id ~ x χέτυπα. χαὶ δρῶντα οὕτως ὡς ἕαυτοῖ γεννᾶν ὅμοια. ὡς [᾿λάτων τὰς 

" 

ἰδέας ἐτίϑετο, GAR ὡς ἄλλων ὄντα χὰ ὶ τέροις ἣ ἑτέρωϑεν προβαλλό- 
see her 

μενα χαὶ μηδένων ὄντα ἀρχέτυπα, χαῦ αὑτὰ ὃὲ λεγόμενα οὐχ ὡς 

ἑαυτὰ διωχύμενα, ὥστε περιττόν σοι χαὶ τοῦτο τὸ 
\ 

σόφισμα ἐξ ὁμωνύμου τάχα παρεισαγόμενον διὰ τὸ πλεοναχῶς τὸ χαὺ 

3 καὶ ante ἐπὶ a: om. Β 6 rhesis usque ad ϑείη ἄν τις (p. 1096619) a 
" 
) rhesis usque ad ἔσται τὸ εἶδος (p. 1090 320) a 16 αὑτὸ B: αὑτὰ a 19 

- 

2 

αὑτὸ ἀγαϑά B: xa? αὑτὰ ayata a 27 ἐκ τῶν B: om. a 33 ὁμωνύμου 

ὁμωνύμων a 
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p. 1096021 Et δὲ χαὶ ταῦτ᾽ ἐ 

Ἕτερον ἐπιχείρημα πρὸς τοὺς τὰ εἴδη δοξάζοντας: εἰ Exdoty τῶν 
> ~ >» ~ 

ἰδεῶν μία οὖσα ἐν πολλοῖς ϑεωρεῖτα! τοῖς ἐχείνης μετέχουσι, δεῖ ταῦτα 
ε ~ ~ S 7 ~ ~ > 

ὡς μιᾶς χοινωνοῦσιν ἰδέας οὕτω χοινωνεῖν χαὶ λόγου τοῦ xat οὐσίαν ἑνός. 
\ aaa \ \ ᾿] ΄ \ 5 , a oo “« > C “Ὁ TING, / Tel οὖν πολλὰ τὰ xa αὑτὰ ayaba, ἃ τῆς tod ἀγαϑοῦ ἰδέας μετέσχηχε, 

~ ~ oO , ~ " ev 

et ταῦτα χαὶ ἕνα ἔχειν λόγον tov τί ἐστιν αὐτοῖς τὸ ὄνομα ἣ ἀγαϑὰ 
, ~ v “ v , Iw ΄ > n > 

σημαίνοντα. ἀλλὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν. οὐδ᾽ ἄρα μία τις ἰδέα by’ ἣν ava- 

φέρεται πάντα τὰ xa’ αὑτὰ ἀγαϑά. ὡς γὰρ ἐν χιόνι φησὶ χαὶ ψιμ- 
Υ̓ | | \ ͵ i Y ‘ 

αυϑίῳ οὐχ ἄλλος xat ἄλλος λόγος ὃ τῆς λευχότητος GM’ εἷς χαὶ ὁ αὐτός, 
οὕτω τιμῆς χαὶ φρονήσεως χαὶ ἥδονῆς ets ὁ λόγος τῆς ἀγαϑότητος " ἀλλὰ 

oO ΄ ᾿ . > » , 

ae ἕτεροι ual διαφέροντες τούτοις ot λόγοι Ὦ ἀγαϑά ἐστιν οὐχ ἄρα μία 
as 9. Gi \ \ Q? CaN > raw) > ΄ 

τις ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, by ἣν τὰ πολλὰ xa? αὑτὰ ἀγαϑὰ ἀναφέρεται. 

ce 
~ ~ ~ , > Q~ 5 ~ \ a Me ε gin ty \ 

πρῶτον υὲν δεῖ τῷ hoy ἀχολουῦϑῆσαι αὐτοῦ χαὶ δεῖξαι ὡς αὐτὸς τὴν τὸ 
>] ~ > 3. , παρόντος ἐπίλυσιν σοφίσματος προύπέϑετο. εἰ yap zat αὐτὸν ἐχεῖνα ἐστι 

Q? Caan Qv ΄ le ὌΝ > ε Ξ xa) αὑτὰ ἀγαϑά, ὅσα χαὶ μονούμενα διώχεται, ἁρμόζει 6 οὗτος ὃ λόγος ὶ 
>) sya ~ > ΄ ied Ἢ - σ ““ΑΩ) Κα 

χατ αὕτον τοις ἀπηριϑμημένοις τε TAOt χαὶ τοις οσχ τοιαῦῦ ξτερᾶ, 

~ b) Pp) Vv. 6 , ~ eg = > (q\ 4) 5 \ Ὡς x 

πῶς οὐχ ἂν εἴη Els ὁ λόγος τοῖς ἅπασιν ἡ ayaa ἐστιν: οὐ yap ἡἣ τιμὴ 

χαὶ φρόνησις χαὶ ἡδονή, ζητεῖται, εἰ εἷς 6 λόγος αὐτῶν, ἀλλ 7 ἀγαϑά 

ἐστιν. οὗτος δὲ εἷς χαὶ 6 αὐτὸς παρ᾽ αὐτοῦ ἀποδέδοται. οὐχ ἄρα οὐδ᾽ 
ἐντεῦϑεν χωλύετα! ἰδέα τις εἶναι τοῦ xa? αὑτὸ ἀγαϑοῦ, ὑφ᾽ ἣν ἀναφέρεται 

τὰ χαῦ᾽ αὑτὰ ἀγαθά. ἔπειτα εἰ ἕχαστον τούτων οὐχ ἰσομέτρως λέγεται 

ἀγαϑὸν ὡς οὐδὲ λευχὰ τὰ λευχά" ὡς γὰρ ταῦτα χατὰ ἘΠ τ ἑνὸς χρώ- 

ματος τῆς λευχότητος λευ ue λέγεται xat 4 μὲν ὅρος εἷς τῆς hevx χάτητος; 

7 δὲ ταύτης μετοχὴ οὐχ ὡσαύτως ἐν ἅπασίν | 
τῶν ayaia@y, ἧς πάντα μετέσχηχε τὰ xa? αὑτὰ ἀγαθά, ὡς εἶναι τὸν μὲν 

λόγον αὐτοῖς τὸν αὐτὸν ὡς τοῦ αὐτοῦ μετέχουσιν εἴδους, εἶναι δ᾽ ἄλλο 
\ \ Q? CLIN 5 5 Qz 

τὸ μετεχόμενον xat ἄλλο τὸ xad’ αὑτὸ Yewpoducvov xal ἐν ἀμεϑέχτῳ 
" ὃ 
ὑπάρξει ὑφεστηχὸς χαὶ νοούμενον, πρὸς ὃ τὰ πολλὰ χαὶ ἀλλήλων διάφορα 

ὡς ὁμοιώματα ἀναφέρεται. ὅτι γὰρ ἕχαστον τῶν πολλῶν ἀγαϑῶν χατὰ 
Ἁ ~ ΄ δὶ > 

wetoyyy ἀγαϑόν ἐστι χαὶ λέγεται, δῆλον 2x τοῦ μὴ ὡσαύτως εἶναι ἀγαϑὸν 
΄ v \ \ / σ / 

τούτων EXAGTOV. μετοχῆς O& οὔσης, δῆλον ὡς ἔσται χατὰ τὸ ἀμέϑεχτον, 
ς ᾽ a ς \ b) ΄ - 5 ΄ a7 ἄχ ἂν 

by ὃ at peroy a ἀναχϑήσονται. ταῦτα οὐχ ὡς τὰς ἰδέας τιϑέντες λέγο- 
> 

μεν, ἐπεὶ οὐδ᾽ εἰς λύσιν ἴσως δυχερὴ τὰ λεγόμενα τοῖς ἐν το τὰς ἰδέας 
ry 354? 5 = 

Vehovow, ἀλλ ὡς tov ᾿Αριστοτέλη δειχνύντες ἐπίτηδες ἀσϑενῶς ἐπιχειροῦντα 
\ (> ftp) ars ~* ~ nw 5 aa > - Τὰ 

ιν ξιὴ υᾶλλον συνιστῶν { ανασχξευαςῶν TO οηςας- μένον. 

1 rhesin plene exhibet a 7 ὄνομα B: εἶναι a 22 εἰ B: om. a τοῦ 

ἃ: τούτοις Β 23 ayatov ἃ: ἀγαϑὰ Β ὡς γὰρ ἃ: ὥσπερ Β 

a ~ , \ ~ . ~ 

τὶ τῶν χαῦ αὑτὰ ἕως TOD ἀλλὰ πῶς 14 

40 

45 

50 

ἐστιν, οὕτω χαὶ uta ἰδέα 14ν 

τῶν 
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\ v ~ > , 

p. 1096026 Οὐ yap ἔοιχε τοῖς ἀπὸ τύχης δμωνύμοις. 14ν 

- 
᾿Αχολούϑως τοῖς εἰρημένοις χαὶ τὴν ~ ᾿ ΕΞ pre, Αχολ ς τοῖς εἰρημένοις χαὶ τὴν παροῦσαν ποιεῖται ζήτησιν. ἐπεὶ τι 

\ Va S ~ , ΄ - ΄ γὰρ ἔδοξε δεῖξαι οὐ χατὰ μίαν ἰδέαν πάντα ἜΝ ΤΊ τὰ xa αὐτὰ ἀγαϑα, 
aq = ΝΑ ‘ ΄ , 

δεῖ O& THY χοινωνίαν ταύτης τῆς χλήσεως “ATH τινα αἰτίαν 7 τινα τρόπον 

οι 

΄ » ΄ - - ΄ > 
λέγεσϑαι, ἐξετάζει νῦν περὶ τούτου χαί φησι χατὰ ποῖον τρόπον ἀγαϑὰ 

χοινῶς λέγεται πολλὰ ὄντα χαὶ χατὰ φύσιν διάφ eee χαὶ τοῖς λόγοις ἀλλή- 

λων ἕτερα τὰ χοινῶς ἀγαϑὰ χαλούμενα. εἰ yep ὄνομα μόνον ἔχουσι χοι- 15 
, 8 % ~ 5 ΄ la 

νόν, τὸν GE χατὰ τοὔνομα λόγον τῆς οὐσίας ἕτερον, ἔσται πάντως ὁμώνυμα. 
~ a. eae ae ban q)? a ‘ ΄ ,ὔ ΄ , ΄ ΄ Ἃ 

πολλῶν δὴ τρόπων ὄντων zal)’ obs τὰ ὁμώνυμα ὁμώνυμα γίνεται. τίς ἂν 
v ε , QO? «a 5) > \ > ων > > \ a 5 ΕΣ 

SS ae xa ὃν ta ἀγαϑὰ ἀγαϑὰ ὀνομάζεται: οὐ yao ἄν τις ἐροῖ 
ἀπὸ τύχης αὐτὰ οὕτω λέγεσθαι. τὰ γὰρ οὕτως δυώνυμα οὐδεμίαν χοινω- 

νίαν πραγματιχὴν χατὰ τοὔνομα χέχτηται. ἣν γὰρ οὕτω λόγος αὐτοῖς τῆς 
τω v > ΄ 5 

χοινωνίας τῆς χατὰ τοὔνομα" τὰ δ᾽ ἀπὸ τύχης οὐ χατὰ λόγον. οὐ γὰρ 
ν ‘ 

av δΠΉΡΊεν οὐδ᾽ αὐτόματα. αὐτόματον γὰρ τὸ αὐτομάτως ὃν ἢ eee: 20 
15 χαὶ μὴ ἔχον λόγον ἣ αἰτίαν, xa¥ ἣν οὕτως ἔστιν ἣ γίνεται, οἷον εἴ τινος 

ἐν Αἰγύπτῳ ᾿Αλέξανδρον τὸν γεννηϑέντα χαλέσαντος, ἄλλης ἐν Ρώμῃ τῷ 
αὐτῷ ὀνόματι χαλέσει ἕτερον, οὐδετέρου εἰδότος τὸν ἕτερον τίς ἐστιν 7 
εἴ τινα πότου, οὕτως. ἐπεὶ οὖν τοῖς οτος χαὶ πραγματιχή τις χοινω- 

: 
νία χατὰ τὴν ὀνομασίαν ἐστίν, οὐχ ἂν εἴη ὡς τὰ ἀπὸ τύχης ὁμώνυμα. 

ἣν 20 p. 1096027 ᾿Αλλ’ apa y= φησιν τῷ ἀφ᾽ ἑνὸς εἶναι ἢ πρὸς ἕν πάντα 

συντελεῖν. 

Πολλῶν ὄντων τρόπων xa? ods τίϑεται τὰ ὁμώνυμα, ἕνα μόνον τὸν 26 
ἀπὸ τύχης παραιτησάμενος ὡς ἀνοίχειον, τοὺς λοιποὺς παρῆχεν, ὡς φανε- 

ρῶς οὐ τῷ προχειμένῳ προσαρμόζοντας" δύο δὲ μόνους παρέλαβε, τόν τε ἀφ᾽ 

25 ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν χαὶ τὸν χατὰ ἀναλογίαν, ὡς χαὶ 1 ὙΠ) aE τινα χηινω- 

viav ἔχοντας. τούτων OF προχρίνει τὸν δεύτερον. ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν οὖν χαὶ 

πρὸς ἕν ὁμώνυμα λέγεται, ὅσα ἀπό τινος ἀρχῆς μιᾶς χαὶ αἰτίας δρμώμενα 80 

πρός τι ἕν τείνουσι τέλος, ὡς ἀπὸ ἰατριχῇς ὀνομάζονται τὰ ἰατριχὰ 

φάρμαχα χαὶ διαιτήματα χαὶ βιβλία χαὶ ὄργανα, χαὶ εἴ τι ἄλλο ἀρχὴν μὲν 

80 ἔχον αὐτὴν ὡς ἐξ αὐτῆς ὁρμώμενον, τέλος δὲ ἕν ἔχον τὴν ὑγίειαν, ἧς 

ἢ ἰατριχὴ στοχάζεται. ἢ ὃὲ χατὰ ἀναλογίαν ὁμωνυμία δήλη ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς 

τέϑειχε παραδειγμάτων. ὡς γὰρ ἐν σώματι ὄψις ἀγαϑὸν γνῶσιν τῶν ὄντων 
\ ἣν ~ 

yopyyoov xat χαλλῦνον τὸ ζῷον, οὕτως ὁ νηοὺς τῇ Ψυχῆ γνῶσιν τῶν νοη- 
i 

1 rhesis inde a verbis ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται a τοῖς ἀπὸ τύχης B, ut Arist. eodd. 

KbMb: τοῖς ye ἀπὸ τύχης a et Arist. vulg. 7 χαλούμενα B: λεγόμενα a 8 ὁμώ- 5 5 ' if t ! 

νυμα ὁμώνυμα B: ὁμώνυμα a 12 ἣν γὰρ B (et libri deteriores): ἦν γὰρ ἂν rectius ἃ Po ὑμιῶνυμ ! v4} \ ha 
14 αὐτόματα B: αὐτόματον a 20 φησιν B: om. a rhesis usque ad zat ἄλλο δὴ ἐν 

ἄλλῳ (p. dea a 23 ὡς (ante ey a: οὐ B 24 οὐ B: ἐν a 28 ἀπὸ 

ἰατρικῆς B: ἀπὸ τῆς ἰατριχῆς a 32 τέϑειχε B: ἔϑηχε a 
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τῶν διδοὺς χαὶ ὡραῖξ ‘wy αὐτὴν ὑπὲρ πᾶσαν δύναμιν. χαὶ ἄλλο δὴ ἐν ἄλλῳ. 14ν 

ἀλλ᾽ οὐχ αἱ ἰδέαι. οὑτωσί, ᾿Αριστότ Ἢ ες, GAN ὡς αὐταὶ χαὶ ἐχυτῶν χαὶ ὡς ὅλα 830 

χαὶ παραδείγματα nat ἕν ἑχάστῃ πρὸς πολλὰ χατὰ μετοχὴν τὴν αὐτῆς χαὶ 

ἀναφορὰν τὴν πρὸς αὐτὴν χαὶ ὁμοίωσιν παρὰ τῶν ταύτας εἰσαγόντων ἐτί- 
TF ~ wv , 

5 Devto οὐχ ἀντιστρεφούσης ἐνταῦϑα ἧς οιἰώσεως. ἔνϑα μὲν γὰρ πλείοσιν 
΄ 

ου, 

ἑνός ἐστι wetoyy,, ἐχεῖ τὰ μετέχοντα ὅυοια πρὸς ἄλληλα τῷ ταὐτῷ τῆς EVOS SOTL μετοχὴ» ξχξι τὰ WLETE YL OVT { τρῶς Ί τῷ τ " τῆς 

> υεϑέξεως. eva 6& εἰχὼν χαὶ παράδειγμα. ἢ μὲν εἰχὼν ἐχεῖ τῷ παρα- 40 

δείγυατι ὅμοιον ὅτι πρὸς ἐχεῖνο ἀπείχασται. τὸ ὃὲ παράδειγμα ὅμοιον Ξ 

οὐ χρὴ τῇ εἰχόνι λέγειν GAR εἰκόνος ἀρχέτυπον. 

10 p. 1096030 ᾿Αλλ᾽ ἴσως ταῦτα μὲν ἀφετέον τὰ νῦν. 

\ ~ ΄ ~ ε , Ὧν «a " \ ΄ . > " 

Περὶ τοῦ τρόπου τῆς ὁμωνυμίας, xa’ ὃν ayada πάντα τὰ ἀγαϑὰ 
5 Ὁ ~ 4» ΄ ΄ » - 5 ~ ” 7 

λέγεται, παραιτεῖται νῦν ἐξετάζειν, we οὐ τῆς ἡϑιχῆς ὃν φιλοσοφίας ἤ 4 
[4 \ ‘ Ἂ 5 ς : 2 

τινος ἄλλης ὑπὸ τὴν πραχτιχὴν τὸ περὶ τούτων ἐξαχριβοῦν ἀλλὰ τῆς μετ 
\ 4 = > ~ ~ / δ νι 

τὰ φυσιχά, Fo ἐν τῷ ὃ περὶ τῶν πλεοναχῶ: λεγομένων ἐξαχριβοῦται. 

15 διὸ χαὶ ha ὁμοίως δὲ χαὶ περὶ τῆς ἰδέας. ev γὰρ tH B τῆς 

ει περὶ τῶν ἰδεῶν. ἐἕνι- 
Si \ 5ὦ 2 3. \ ~ ~ > « - ΄ ΧΩ > 

χῶς ὃς περὶ τῆς ἰδέας εἶπεν, ὅτι περὶ τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ μόνης ἰδέας ἐν- 
- > ~ Cc \ ~ . ΄ > 

ταῦϑα χρειῶδες αὐτῷ ζητῆσαι, ὡς περὶ τοῦ ανϑρωπίνου ἀγαϑοῦ προῦε- 

20 p. 10960382 Et γὰρ καὶ ἔστιν ἕν τι χαὶ χοινῇ χατηγορούμενον. 50 

Τοῦτο αὐτὸ ἐν τούτοις χατασχευάζει, τὸ ἀνοίχειον εἶναι τῆς παρούσης 

πραγματείας τὴν τ τοῦ ἁπλῶς ἀγαϑοῦ ζήτησιν, εἴτε ὡς χοινῶς xaty- 

[ΟἹ 

/ ~ li 

γορουμένων τῶν χατὰ μέρος, εἴτ ed ov [Ὁ Ox 2 wy (9) τὶ 
το 

͵ 

ce 5.8: ΄, λό 5 ὡς ἐξῃρημένου λόγου xa 
YOVTOS, χωριστοῦ τῶν πολλῶν χαὶ χαϑ᾽ ἑαυτό. ἐπεὶ μηδὲ διὰ πραξεώς 

25 φησιν ἐχεῖνο | χτηϑῆναι δύναται. εἴ 
\ fe > ~ 

τε γὰρ ὡς ἐννοηματιχόν ἐστι χαὶ γενι- [ὅτ 
~ ΄ ΄ / \ ~ ~ > 

“XMS πάντως χατηγορούμενον εἴτε ἰδέα τις χωριστὴ τῶν πολλῶν, οὐχ ἂν 
\ 1p ΄ ens - ἮΝ “τ Came menivive ἢ 

ODVEALTO OLA προᾶξζξξῶς περιγινεσ αὶ 
= ra ~ \ wv \ ‘ 

ράξεως περι τινι. ὕεωροῦνται γὰρ auow τὸ μὲν λο- 
> ~ 

ΐ 
vix@c. τὸ ὃξ ὥεολογιχῶς. τὸ δὲ νῦν © IVONOY τοιοῦτόν ἔστι" γιχῶς. τὸ OF ὕὈὉεολογίχῶς. TO OF νῦν ζητού μενον ἀγαῦον τοιοῦτον ἔστιν. ν 

> \ ΄» - ~ ~ 

οἷον χαὶ διὰ πράξεως χαὶ ζωῆς ἐμμελοῦς χτᾶσϑαί τινι. 

30 p. 10960385 Τάχα δέ τῳ δόξειεν ἂν βέλτιον. 5 

> Ζ ΄ ΄ ᾿ \ > 
Αντίϑεσιν ταύτην περιφέρει πρὸς τὸν λόγον tov λέγοντα περιττὸν εἶναι 

Oy EO. ΠΩ aso ahi {ξΞπ- ry τ ἘΝ See ea τὴν περὶ τοῦ χοινοῦ ayatlod ζήτησιν τῇ ἡϑικῇ πραγματεία ὡς μὴ πραχτοῦ 

3 τὴν αὐτῆς ἃ: περὶ αὐτῆς B 4, 5 ἐτίϑεντο ἃ: ἐτίϑετο B post ἐτίϑεντο add. 

χαὶ a 9 εἰχόνος ἀρχέτυπον B: εἰχόν᾽ ἀρχετύπω a 10 rhesis usque ad περὶ τῆς 

ἰδέας (p. 109632) a τὰ Ba et Arist. Kb: τὸ Arist. vulg. 20 xat χοινῆ Ba et Arist. 

oad, KboMb: τὸ χοινῇ Arist. vulg. rhesis usque ad τοιοῦτόν τι ζητεῖται (p. 1096035) a 

22. 23 χατηγορουμένων B: χατηγορουμένου a 30 rhesis usque ad ἐπιτευξόμεϑα αὐτῶν 

(p. 109743) a 
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» AY , ον ΄ > Vv ’ wv , 
ὄντος μηδὲ χτητοῦ ἀνθρώπῳ διὰ βίου ἐπιμελοῦς. εἴποι γὰρ ἂν τις, φησί, 1ὅτ 

- τ βέλτιον εἶναι γνωρίζειν τὸ χοινὸν ἀγαϑὸν πρὸς τὰ διὰ πράξεως χτώμενα. 

γνωρίζοντες γὰρ ἐχεῖνο προσθήσομεν τοῖς πραχτοῖς ὡς παράδειγυα χαὶ 

ταῦτα ἐξ ἐχείνου Ἰνωσόμεϑα ὡς elxova ἐξ ἀρχετύπου χαὶ οὕτω τὰ ἡμῖν 
, ~ 

ayaa εἰδότες ἀχριβῶς τευξόμεϑα αὐτῶν. ῥᾷον yap av τις οὗ τὴν φύσιν 

γινώσχει χτήσαιτο προσφυῶς μεταδιώχων αὐτὸ ἢ οὗ ἠγνόησεν. ὃ γὰρ 
> ~ aap) b)] QZ Nae Δ 5 > \ al , 

ἀγνοῶν tay ἂν πλανηϑείη διώχων ὃ οὐχ οἷδε, χαὶ ἄλλο χτησάμενος 
ΡῈ ΄ Ἃ ΄ { ΡῈ τὲ 

οἰηϑείη ἂν χτήσασϑαι ὃ ἐζήτει. 

" 

Ρ. 109118 [Πιϑανότητα μὲν οὖν τινα ἔχει ὃ λόγος. 

Aver τὴν ἀντίϑεσιν τὸ ἀσϑενὲς παρεμφαίνων τῆς ἀντιϑέσεως διὰ τοῦ 
@ τινα. τό τε γὰρ πιϑανὸν τὸ μὴ ἰσχυρὸν δηλοῖ πρὸς ἀπό- 

τὸ τε τινὰ χαὶ ἐν πιϑανοῖς προσὸν ἀσϑενὲς τῷ λόγῳ παρίστησιν. 

Ἴων διττῶς αὐτὴν παρεισάγει, ἔχ τε τῶν ἐπιστημῶν 

χαὶ τῶν τεχνῶν ἔχ τε τοῦ ἐφίεσϑαι πάσας τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ ἐχ τοῦ ἐπι- 
πες te oe a τὰν SM EASA ΤῊΝ Ma Sehage: ona ζητεῖν τὸ ἐνδεές. εἴτε γὰρ οὐχ ἐφίεντο τοῦ ἀγαϑοῦ, οὐδὲν ἦν χαινὸν 7 

fo ἄτοπον, εἰ χατελίμπανον τὴν γνῶσιν τοῦ xowod ἀγαϑοῦ συμβαλλομένην 

ἰς ἘΠ τῶν οἰχείων τελῶν. χἂν ἐζήτουν τὸ αὐταῖς ἐνδεές, 

UsYAL τοῦ ἀγαϑοῦ μὴ ἐζήτουν τὸ αὐταῖς ἐνδεές, εἰχὸς ἦν μηδ᾽ 

ἐχεῖνο ζητεῖν. νῦν δ᾽ ἄμφω ταῦτα ἐν πάσαις αὐταῖς ϑεωρεῖται, ἥ τε τοῦ 

ἀγαϑοῦ ἔφεσις χαὶ ἣ τοῦ ἐνδεοῦς ζήτησις. πῶς οὖν ἐνδέχεται τὴν τοῦ 

χοινοῦ γνῶσιν τοσοῦτον συμβαλλομένην αὐταῖς ἀγνοεῖν χαὶ μὴ ἐπιζητεῖν: 

yy / "» ΄ ΄ , 

p. 109728 Απορον δὲ χαὶ τί ὠφεληϑήσεται ὑφάντης. 

\ \ CY ΠΑΡ bee κ᾿ Set 7 ΄ - ΄ ᾿ 
Πρὸς TO ALTO ELOETL ΞΈΡΞΗΝ DEL AZVOVTTOY ἐξελέγχων ταις τέχναις τὴν 

. ‘ ν 

ὦ Κ 9. ὦ , 

τῆς ἰδέας χατάληψιν οὐδεν ὃς λόγου εὑρισχομένου, yaw ὅν τις τῶν τεχνιτῶν 

17 

25 

25 ἐν τοῖς otxstos ἔργοις ὠφελήσεται ἐχ τοῦ ϑεωρῇσαι thy ἰδέαν tod ἀγαϑοῦ 80 

ἣ πῶς ἔσται αὐτὸς ξαὐτοῦ τεχνιχώτερος. πρότερον μὲν οὖν ὡς ἐνιστά- 

μενος ἐδείχνυεν μὴ εἶναι ὅλως ἰδέαν τοῦ ἀγαϑοῦ. ἐν τούτοις δὲ χατὰ 

ἀντιπαράστασιν συγχωρῶν εἶναι αὐτὴν ἀνάνητον δείχνυσι ταῖς πραχτιχαῖς 
ἐπιστήμαις τὴν γνῶσιν αὐτῆς. 

80 p.1097a11 Φαίνεται μὲν γὰρ οὐδὲ τὴν ὑγίειαν οὕτως ἐπισχοπεῖν. 

Ἕτερον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐκ τῶν ὑποχειμένων ταῖς τέχναις χαὶ τῶν 85 

τελῶν τὴν τοῦ χαϑόλου ἀγαϑοῦ γνῶσιν δειχνύον ἀνόνητον. αἱ γὰρ τῶν 

τεχνῶν ἐνέργειαι περὶ τὰ χαϑ᾿ Exacta ϑεωροῦνται χαὶ ἅπερ ἐν αὐτοῖς 

4 εἰκόνα ἃ: εἰχόνας B 7 πλανηϑείη ἃ: πλανηϑὴ Β 9 τινα ἔχει Ba, ut Arist. 

codd. KbMb: ἔχει τινὰ Arist. vulg. rhesis usque ad οὐχ εὔλογον (p. 1097 8) a 

17 ἐξήτουν a: ἐξήτει B Zl αὐταῖς a: αὐτῶ B 22 rhesis usque ad teacdevos 

(p. 1LO97all) a 30 rhesis usque ad yao ἰατρεύει (p. 1097413}) a 
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χατορϑοῦσι xa ἕχαστα χαὶ od χαϑόλου ἐστίν, οἷον 6 ἰατρὸς τὸν τινὰ 1d 

ἀνϑρωπον ϑεραπεύει χαὶ τὴν τινὰ ὑγίειαν ἐν αὐτῷ το ὅϑεν χαὶ τὴν 

τοῦ τινὸς ΩΣ χρᾶσιν χαὶ ἡλιχίαν χαὶ νόσον χαὶ τὴν τινὰ ὥραν χαὶ 

χώραν χαὶ εἴ τι ἕτερον γινώσχει, ἵνα χαὶ τὴν τινὰ ὑγίειαν χατορϑοίη. 
> 

τὸ δὲ χαϑόλου εἴτε ὡς ἰδέαν εἴτε ὡς χοινῶς τὰ zal? ἕχαστα περιέχον οὐχ 40 
\ 

ἀνάγχη ἔχει γινώσχειν, ὅτι unos περὶ αὐτὸ χαταγίνεται. τὸ δὲ οὕτως ἐπι- 
σχοπεῖν ἀντὶ τοῦ χατὰ τὴν ἰδέαν ἣ τὸ χαϑόλου φησί. τὸ δὲ ἴσως ἐν τῷ μᾶλ- 

λον τὴν τοῦδε προσέϑηχε διὰ τὸ υ»ηδὲ τοῦ χαϑόλου τὸν τεχνίτην ἀπέ ἐχεσϑαι: 

ἄμφω γὰρ σχοπεῖ ὃ τεχνίτης τό τε [δὲ] χαϑόλου χαὶ τὰ χαϑέχαστα, τὸ μὲν 

χατὰ τοὺς λόγους zal τοὺς χανόνας τοὺς τεχνιχούς. τὰ ὃὲ χατὰ τὰς ἐνερ- 
γείας χαὶ προ τς ὡς περὶ ταῦτα ἐνεργοῦντες χαὶ ἐν τούτοις ἐπαγγελ- 45 

λόμενοι χατορϑοῦν. τὰ γὰρ χαϑόλου ἐν τοῖς λόγοις. οὐ μὴν χαὶ ἐν ταῖς 

προχειρίσεσιν, ἐννοηυματιχὰ ὄντα χαὶ ὑπὲρ αἴσϑησιν. 

p. 1097218 Καὶ περὶ μὲν τούτων, ἐπὶ τοσοῦτον: πάλιν δ᾽ ἐπα- 
νέλϑ μεν. 

50 Προϑέμενος ἐξ ἀρχῆς περὶ tod τελειοτάτου εἰπεῖν τῶν πραχτῶν ἐν 

ρουσι, χαὶ δείξας ὅτι 
i 

\ «“ ἊΝ \ ~ 

he gical ἀγαϑῶν, πρὸς ὃ τὰ λοιπὰ τελευταῖον © 

Pay oO [0] ml rans 2 = 
ΕΝ \ ae Vo στὰς ες BN eis ~ 

ἔστιν. ἔτι ὃξ προϑέμενο χοῦ Tl SOTty, ες TYOE ξταςυ περι TOU χα- 

NaN \ ~ 5 / >] Vv Zz <a 5 == a0 \ 

OKOD ἀγαθοῦ χαι τὴς ἰοξᾶς st EOTL TE TL τοιοῦτον Ev TOLS OULOL Χο 

Πλάτωνα χαὶ εἰ εἰς ἐχεῖνο dvaxtéov τὰ μεριχώτερα ayato. χαὶ περὶ 

ἐχείνου ζητητέον ὡς τελιχωτάτου τὴν περὶ τῶν λοιπῶν λιπόντας ζήτησιν 

χαὶ πρὸς ἐχεῖνο τὰ πάντα ἀναφέροντας. χαὶ δείξας | OD μὲν ὅτι 1ὅν 

οὐχ ἔστιν ὅπως ἂν ἔδειξεν, εἶτα ὅτι εἰ χαὶ ἔστιν, οὐχ ὡς πραχτὸν οὐδὲ 

ταῖς πραχτιχαῖς τέχναις ἣ ἐχείνου γνῶσις συντελεῖ εἰς τελειότητα χάν- 

τεῦϑεν παραστήσας τὴν περὶ τοῦ αἀνϑρωπίνου τέλους ζήτησιν ἀναγχαίαν, 
δὰ ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸ προχείμενον χαὶ ποιξῖται λόγον εἰσέτι περὶ τῆς av- 

Noor τη Ὁ} ei ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν πράξεων. τελειότητος. χαὶ χατα- 
PA 

ou παύει μὲν τὸν περὶ τοῦ χαϑόλου λόγον χαὶ τῶν ἰδεῶν, ἐ ae St δὲ 
\ \ 

TOV πο τοῦ προχειμένου, λέγων ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸ ζητούμενον 
Ὁ) , a ὃ a n wy ἀγαϑόν. τὸ δὲ ζητούμενον ἣν ἢ εὐδαιμονία, δι’ ἣν χαὶ τἄλλα πραχτὰ παρ᾽ 
SHC ΄ 5) QO. \ oo \ ay al - ~ dF ~ Df a μήκοῦς 
ανϑρώποις ἀγαϑά. χαὶ ὥσπερ to εἰ ἔστι ζητῶν ἐξ ἀρχῆς ἐξ avaho yeas ἔδειξε 

Ως - \ 5 ΄ - σ >? ? \ 

τοῦτο τῶν χατὰ τέχνας τελικωτάτων τελῶν, ὅτι χαϑὼς ἐπ᾽ ἐχείνων ἔστι μὲν 

ἑχάστης εὑρεῖν τέλος οἰχεῖον, δι᾿ ὃ τὰ πρὸ αὐτοῦ πάντα, χαχεῖνο εὑρόντες χαὶ 
οποδόντες ε ott, τὴν οὐσίαν τοῦ τελιχωτάτου τῆς τὰν ἀποδιδόαμεν. χαὶ 10 

αὖϑις πολλῶν τη ἀναγομένων ὑπὸ μίαν χαὶ τῶν τ τελῶν ἐχείνων ὑπὸ τὸ τέλος 

τῆς μιᾶς, τὸ τέλος ἐχείνης τελιχώτερον τῶν λοιπῶν ἐστι, τῶν ἀναγομένων 
> ΄ 5 , 5 5 ~ , ~ 

ὑπ αὐτὴν. χαὶ αἀποὸδιδοὺς τί ἐστιν EXELVO τὴν τοῦ τελιχωτέρου τῶν λοι- 

5 ἀνάγχη B: ἀναγχαῖον a 6 ἐπισχοπεῖν ex ἐπισχοπῶν corr. rubro B 7. ὃ μᾶλλον 

τὴν τοῦδε B: μᾶλλον δὲ τὴν τοῦδε a 9 δὲ Ba: ego cancellavi 11 προχειρήσεις a 

fort. ἐνεργῶν te χαὶ --- ἐπαγγελόμενος 14 post τοσοῦτον Arist. εἰρήσϑω habet, quod 

om. Ba rhesis usque ad λοιπαῖς ὁμοίως (p. 100 18 18) a 26 λόγον B: tov λόγον a 
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~ 

TOY ἀπόδοσιν ἐποιήσατο, οὕτω χαὶ πάντων τῶν τελῶν ὑπὸ τὴν εὐδαιμονίαν 

ἀναγομένων ὅσα τέλη ταῖς πραχτικαῖς τέχναις 7 ἐπιστήμαις ὡς εἰς τέλος 
χοινόν, 6 ἀποδιδοὺς ταύτην τί ἐστι γνώριμον ἐποίησε τὸ πάντων τελιχώ- 

σ ‘ 

a σ -"- ’ ar \ >. v δι᾽ ἕτερον αἱρετόν, τὸ δὲ χαὶ δι 

σ φα ) 

ΓΟ a 

Nn ad Το , , ς \ \ > 7 

TATOV, Ὁ GL EAUTO ι μόνον αιρξτὸν χαὶ μὴ OLX stu SG 

σ 
Ξ 

ΓΕ “ ἄλλων ἔχαστον τὸ 

νεσϑαι χαὶ χαΐίεσϑαι χαὶ oa rie Ἑ ΤΥ ΟΕ ΤΡΊΑ ΤΙΣ ETENOY, ὡς TO [LEV τ ( 
‘ , \ >.) 

peta ἀλλὰ διὰ τὴν ὑγείαν: ἢ δὲ ὑγεία χαὶ δι 9) 

οὐδέποτε OL ἑαυτὰ a = 
\ oc 

ἑαυτήν: χατὰ φύσιν γὰρ τῷ σώματι. τοῦτο ὃὲ ἀγαϑὸν χαὶ δι’ ἕτερον. 

χρήσιμον yao τῇ ψυχῇ πρὸς τὸ μὴ ἐμποδίζεσϑαι δι᾿ ἀσϑένειαν τῆς σαρχὸς 

pees τὰ ἐπαινετά, 7 xual πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν τε ἵνα μὴ Avuat- 

νηται τὸ μαχάριον, χαχῶς τοῦ τῇ ψυχῇ συζυγοῦς ὀργάνου διαχειμένου. 

Tle δ᾽ ἄν τις, εἰ ὥσπερ ἀναπληροῖ τὴν εὐδαιμονίαν ἢ ὑγίεια, ἅτε 

χατὰ φύσιν χαὶ ἀγαϑὸν οὖσα, ὡς τὴν δλοχληρίαν ἐυποδίζεσϑαι τῆς μαχα- 

ριότητος ἐν ταῖς νόσοις τινὸς τῶν χατὰ φύσιν ἐστερημένου, πῶς εὕρηνται 

τῶν ἀρετῆς τνπ τηρηβεντῶν πολλοὶ σφοδρὰν πο τ tors ἑαυτῶν ἐπιτη- 

δεύσαντες σώυασιν, ὡς χαὶ νοσεῖν χαὶ ἀλγεῖν χαὶ πληγὰς φέρειν χαὶ ὀδω- 

δέναι τοῖς ἕλχεσιν; ἢ γὰρ οὐχ ἔστιν εὐδαιμονεῖν αὐτοὺς οὕτως ἔχοντας 

ἢ ψευδὲς τὸ οὕτως λέγειν τὴν ὑγίειαν εἰς εὐδαιμονίαν συμβάλλεσθαι. 

λύεται 68 ἢ ἀπορία ἐχ τῆς τῶν βίων διαφορᾶς τοῦ πολιτιχοῦ χαὶ χαϑαρ- 

τιχοῦ, ἤτοι ϑεωρητιχοῦ. ὡς γὰρ αἵ ἀρεταὶ ἄλλως χαὶ ἄλλως ἑχατέρῳ 

τούτων ἐφαρμόζουσιν, ὡς εἶναι! τὰς μὲν μετριοπαϑείας, τὰς ὃ ἀπαϑείας, 

οὕτω χαὶ τὸ εὔδαιμον χαὶ μαχάριον ἄλλως μὲν τῷ πολιτιχῷ. ἄλλως 68 τῷ 

ϑεωρητιχῷ ἐφαρμόσει, ὡς εἶναι τῷ μὲν μετριοπάϑειαν χαὶ μόνον χυρίευσιν 
΄ 

pee 
> \ \ > Sm 

Ov υνάμεως. ὡς TOY υξν ETLTATTELY, χατὰ τῶν ἀλόγων παϑῶν τῆς τοῦ λόγου 
. Sy Ng Manes Ξ a : 

τὰ δ᾽ ὑπείχειν χαὶ ἐνεργεῖν οὕτως χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον, ὅπως χαὶ ἐφ ὅσον 

ὃ προεστηχὼς διορίσεται, πράττειν τε τὰ ἐν τῇ πολιτείᾳ φρονίμως χατὰ 
΄ ‘ Vv. ~ as 5 ~ , 

τοὺς νόμους “at τὰ EV τῆς πόλεως χαὶ ἐν πᾶσι τηρεῖν τὰ χαϑήχοντα, 
. ΄ ~ 4 ‘ ~ \ 

διατάττοντα δεόντως τοῖς πολιτευομένοις χαὶ διορίζοντα. χαὶ δοχεὶ τὸ 
΄ ~S c “y 5 ~ ty 5 5 

ξχρι TOUGE ἱχανὸν εἰναι τῷ TOALTLAW πρὸς τὸ τέλειον ἡ πολιτιχός ἐστιν" 
‘ 

6 δὲ χαϑαρτιχὸς χαὶ ϑεωρητιχός, ἐπεὶ πάντῃ τὰς ἐν μέσῳ διατριβὰς ἀπὴ- | ’ | ἱ f 
Ἷλ 
' γήνατο χαὶ τὴν ὑπὲρ ἄνϑρωπον εἵλετο βίωσιν, χαὶ κατὰ προαίρεσιν χε or 

ρισται TOD σώματος, χαὶ τὸν nes πτεροὶ ὡς τῶν χάτω παντελῶς ὑπεραί- 
΄ 2 ~ 7 ΄ " , \ 

ρεσϑαι χαὶ πάντ᾽ ἐᾶν ὅσα ὑπὸ χρόνον χαὶ πρώτην χίνησιν, χαὶ πρὸς ϑεὸν 

ἀνάγεσϑαι χαὶ ἀναίρεσϑαι. ἔχει ὃὲ τὸν τοῦ σώματος σύνδεσμον τὴν σπου- 

δὴν χολούηντα χαὶ τῇ ἀναπτήσει τοῦ νοὸς ἐμποδίζοντα, ὡς πρὸς ἐχϑρὰν 

τὴν σάρχα διάχειται, χαὶ ἄσπονδον ἐγείρει πρὸς αὐτὴν στάσιν, παντοίαν 

ϑλῖψιν ἐπιτηδέυων, ὡς ἂν χαταπίπτουσα ἀτόνως ἔχοι χατὰ τοῦ νοὸς ἐ 

ρεσϑαι. ὁ ὃὲ τῆς ἐξ αὐτῆς ὀχλήσεως ἐλευϑερούμενος ἐρωτιχῶς τε i 

τὸ πρῶτον κάλλος ἀνάπτεται xal τῆς πρώτης ἀγαϑότητος ἀπολαύειν ἐ 

5 χαὶ (ante δι᾿ ἑαυτὸ) B: om. ἃ 14 εὕρηνται ἃ: εὑρηϑέντες B 25 ὑπείχειν B 

(et libri deteriores): ὑπαχούειν a οὕτως zat a: οὕτως B ὅπως a: ὅπερ B 

26 
OF 
oo 

πολιτεία Β: πόλει a 32 πτεροῖ ἃ: πτεροῖς B 34 σύνδεσμον Β: δεσμὸν ἃ 

ὡς Β: zal ὡς ἃ 

59 

᾽ν 

20 

τῷ Φ 

90 

90 
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yetat, ϑλιβομένου tod σώματος wy ἐ ee μάλιστα 6& τοῖς λυπη- [ὅτ 

pois ἐφηδόμενος ὡς αἰτίοις αὐτῷ. τῆς χατὰ προαίρεσιν λύσεως τοῦ ὕνη- 

τοειδοῦς σχήνους Tal τῆς τούτου χατωφερείας τε χαὶ παχύτητος. οὕτως 

οὖν ἔχων τῆς εὐδαιμονίας ὃ ϑεωρητιχὸς ἐφιέμενος πῶς ἕξει λόγον τῆς τοῦ 
σώματος ὑγείας χαὶ τῆς χατὰ φύσιν αὐτοῦ συστάσεως, ὑπερφυῶς ἔχων 
χαὶ τῆς ἐνεργείας χαὶ τοῦ ἐπαγγέλματος; 45 

p. 1097218 Tt οὖν ἑκάστης tayadov, ἣ οὗ χάριν τὰ λοιπά. 

Τούτων ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λεγομένων σχόπησον τὰ παρ᾽ ἡμῶν προ- ὅ!ϊ] 

σεχῶς εἰρημένα, ὡς προσφυῶς τούτοις εἴρηται χαὶ χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλους 
, σ ΄ \ S/F ’ ~ / ial \ , ΄ 

10 σχοπὸν, ἵνα μήτε περιττὸς δύξῃ τὰ τοιαῦτα λέγων. A χαὶ πρότερον, υνήτε 

90 

μάτην παρεισάγων ταυτὶ ἐν τῷ ἐξετάζειν προτίϑεσϑαι τί τὸ τέλος ἀνϑρώ- 

που ἧ ἀνθρῶπος Ray τίξ ἢ εὐδαιμονία: ὡς γὰρ ἐν Exdoty τῶν τεχνῶν 

ἀγαϑόν. οὗ χάριν τὰ λοιπὰ προ eee | χαὶ ἐν ἑχάστῃ πράξει χαὶ προαι- 16r 

ρέσει τὸ τέλος τὸ ἀγαϑόν ἐστιν, ὅτι τούτου ἕνεχα τὰ λοιπὰ πράττουσι 

πάντες, οὕτω χαὶ εἴ τι χοινῶς τῶν ἁπάντων πραχτῶν ἐστι τέλος, τοῦτ᾽ ἂν 

εἴη τὸ πραχτὸν ἀγαϑόν, ἤγουν τὸ διὰ τῶν ἐπαινετῶν τ hae πρά- 
ι ὶ 
0) 

ξεων. ef δὲ πλείω, ταῦτα. μεταβαίνων ὁ λόγος εἰς ταὐτὸ ἀφῖχται. ἐπ 
\ 

ὶ τ} τέχνη τέλος τ poe! ἀγαθὸν ob ἐφίεται χαὶ δι’ ὃ πᾶσα ἢ χατ 
αὐτὴν ἐνέργεια χαὶ πρᾶξις, εἴη ἂν τοῦτο τὸ αὐτῆς ἴδιον ἀγαϑόν, ὡς πολ- 5 

\ 

λῶν οὐσῶν τεγνῶν χαὶ ἐπιστημῶν πολλὰ ἐντεῦϑεν τὰ τέλγ χαὶ τὰ ἀγαϑὰ 
G ii 1 i 

aN ς ΄ , { ~ a > ν , a \ 

ὑπάρχειν φαίνεσϑαι. εἰχὸς οὖν ὑπολαβεῖν τινα, ὅτι οὐχ ἔστι τέλος ἕν τὸ 
SG , αὐ 9,» fal \ ΄ > \ at “ ΔΩ͂Σ ~ ae “ ~ 

ἀνθρώπινον, δι᾿ ὃ τὰ λοιπὰ πάντα, ἀλλὰ πλείω ἢ ἕν. τοῦτο οὖν ἐνταῦϑα 

ζητεῖ, εἰ πλείω 7 ἕν. μεταβαίνων 2 ὁ λόγος φησὶν εἰς ταὐτὸ 

ἀφῖκται. ἐπεὶ περὶ τοῦ τέλους ζητῶν an’ ἄλλου εἰς ἄλλο μετέβη > χαὶ 
> 

ἄλλο μὲν εἶναι τὸ δοχοῦν τοῖς πολλοῖς εἶπεν. οἷον ἡδονὴν πλοῦτον. ἄλλο 

ὃξ τὸ τοῖς χαρίεσι χαὶ πολιτιχοῖς, οἷον τιμήν, ἄλλο ᾿ τοῖς σοφοῖς, οἷον ἀρετήν. 10 
- Vv >. Ἂ 5 

οὔπω GE φανερὸν γέγονε τί ἐστι τὸ τέλος, διὰ τοῦτό φησιν ὅτι πολλὰ διελϑὼν 
‘ 

ὃ λόγος ἐν τῇ ζητήσει χαὶ am ἄλλου εἰς ἄλλο μετατιϑέμενος εἰς τοῦτο 

ETL χαταντᾶ, τὸ ἀμφισβητεῖν περὶ τοῦ τελείου ἀγαϑοῦ τί ἐστι, χαὶ εἰ ἕν 
a) 5) 

τοῦτο ἣ πολλά. διὸ ἐπάγει, τοῦτο δ᾽ ἔτι μᾶλλον διασαφῆσαι πειρα- 
>) 

τέον, τουτέστιν ef Ev 7 πολλά, χαὶ εἰ 

ic 

σ > / Pd >] a“ \ ΝΆ 

EY Ἔστι, TL EOTLV, εἰς Ὁ UAL πολὺν 

ΐ ΄ 

τ 

ἐστι τὸ ἼΣ τῶν 
΄ 4 5 [4 \ \ ro 

χαταναλίσχει λόγον εἰχότως. τὸ γὰρ γνῶναι 

λοιπῶν ὅσα περὶ αὐτοῦ ζητεῖται, προυργιαίτερον, μάλιστα χαὶ ὅταν οὐ ῥάων 1 
X αἱ 

ἢ τούτου χατάληψις, ἄλλων ἄλλως ἐχόντων ὃ she περὶ τς τῶν πολ- 

λῶν τῶν πολιτικῶν τῶν σοφῶν οὐ μόνον πρὸς ἀλλήλους ἀλλὰ δὴ χαὶ πρὸς 
¢ ΄ 
εαὺυτοὺς. 

7 rhesis usque ad διασαφῆσαι πειρατέον (p. 1097425) a 11 παρεισάγων a: παρει- 

σάγον B 15 πραχτῶν ἃ: πραχτόν B 24 τοῦ Β: om. ἃ 26 τιμὴν εἰ ἀρετὴν 

a: τιμὴ et ἀρετὴ B 29 τελείου a: τέλους B 



10 

RUSTRATII IN ETH. NICOM. 1 ὅ (Arist. p. 1097495. 34] 61 

Saye = Py > 5 > e ΄ 2 p. 1097225 ᾿Επεὶ δὴ πλείω φαίνεται τὰ τέλη, τούτων δὲ aipod- I6r 

AB) Ny ΤῈ , ΄ ΄ ν» 7 , \ 354? 

Εἰ χαὶ ἑχάστη τέχνη bg itie ἴδιόν τι τέλος ἔχει χαὶ Ἴσθον: αλλ 
ς 

Q- 
2 \ fy τ ΄ σ A 

ETEL τῶν TEAWY τινᾶ be at τερὰ TEAY, INAV STOL, O7,hov οτι τὰ o STE ps. 
~ 2 vv , ΄ > ἣΝ ΣΝ ΟῚ σ >} os 

μενα Οὐχ ἔστι τέλεια, WS εἰναι οἡλὴν ἔν τεῦῦε EY, τὸ OV TAY τελῶς πὴ ; | 
\ ΄ ~? » a ~ > ny > ΓΝ > ΄ ‘ ΄ 

ἘΣ τὸ δ᾽ ἄριστον δεῖ εἶναι τέλειον" εἰ γὰρ ἀτελές, ἀναχϑείη ἂν ὑφ᾽ 
o ΄ > AL ~ en a | Vv v = > «Ὁ , 5» 

ἕτερον τελειότερον: εἰ ὃξ τοῦτο. πῶς ἂν εἴη ἄριστον, οὗ χρεῖττόν ἐστιν 
σ c a“ 5 ‘~ ἮΝ ~ >) 4 ‘7s Ὁ as 

ἕτερον ὑφ᾽ ὃ SEN, εἰς παράδειγμα δὲ τοῦ ἀνάγεσϑαι τέλος ὑπὸ τέλος 
> \ \ a . ~ LAY Vv ~ ~ 

παρέλαβε τὰ ὀργανιχὰ ἀγαϑα, οἷον πλοῦτον τέλος ὄντα τοῦ χρηυνατιστιχοῦ, 
Δ \ \ >.> > ~ ΄ > , ~ > 

ὃ χρησιμεύει εἰς τὸ τινὰ δι’ αὐτοῦ ὡς ὀργάνου χατορϑοῦν ἐν τῇ πολι- 
\ >] A fs wv ~ bi ~ \ A >) ~ 

tela, χαὶ αὐλοὺς τέλος ὄντας τοῦ αὐλοποιοῦ πρὸς τὸ ads αὐτῷ χρησι- 
΄ σ ἊΣ σ = Vo ex \ v >>3 sp) \ ΄ ἊΝ 

μεύοντας. ὅτι O& ἕν τι δεῖ εἶναι τὸ ἄριστον δῆλον" εἰ γὰρ πλείω, οὐδὲν 
yv v v \ , ε "΄ Ser 

ἔσται ἄριστον. ἄριστον γὰρ τὸ πάντων ὑπερέχον, χαϑὸ ἄριστον. εἰ δέ τι 
ow ~ ~ , ~ , 5 | ~ ~ wv 

ἕτερον ὃν τῇ φύσει ἄριστον χἀχεῖνό ἐστιν, οὐ συγχωρεῖ ἐχεῖνο ἄριστον 
> I>. \ ΄ ΄ Sa a? σ wv \ - 

εἶναι: οὐδὲ γὰρ ὑπερέχει αὐτό, ὥστε οὐδέτερον ἄριστον. ἔσται γὰρ dus 
\ \ a ΄ » ε ΄ \ ΄ \ >? ΄ v v 

UTENSY/ OV AL Ξ posed sa TO μξν Ws ἄριστον. TO O WS ἴσον cyov 
id ~ Pp » - \ vate + yv \ 

ξαυτῳ STEGOV, οὗ οὐχ ὑττον ξσται ἀρὰ ταῦτα προς αλληλα LOX “At 

v \ ΄ - . 2417 > v 

οὐχ ἴσα χαὶ ὑπερέ eae χαὶ οὐχ ὑπερέχοντα. ταῦτα ὃξ ἀδύνατα. οὐχ ἄρα 

πλείω τὰ ἄριστα. διὰ τοῦτο χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἕν εἶναι Benoa τὸ τελΞξιότατον 
> 5 , 5» ’ 5 / > , 5 σ fe ~ ? 

ἐν ἀνθρώποις ἀγαϑόν, ἐπιφέρει εἰ μέν ἐστιν ἕν τι μόνον τέλειον, τοῦτ 
A 4 > / ~ >.) ΄- 

ἂν εἴη τὸ ζητούμενον, εἰ δὲ πλείω, φησίν, εὑρεϑῇ τὰ δι᾿ αὑτὰ 
Vv e , Ν ~ ΄ / +3 "᾿Ξ 3 ΄ a 

ALOETA, ὡς δοχεῖν πάντα τέλεια, ἀλλ ἔσται τι So αἀναγχης Sv τῶν ληιπῶν 

Ἂ Lal δὴ 4 , > 

τελειότατον. O χαὶ ἐρμηνξυὼν τι ξστι. φησι" 

= c ΠΕΣ ips ἊΣ Vee a = >] fe ON ΞΡΕ 

p. 1[091180 Τελειότερον δὲ λέγομεν τὸ xa? αὑτὸ διωχτόν. 

wy. ‘ b) Qt as wv ΄ ’ > ~ κὴ \ 

ἔστι γὰρ ἀγαϑὸν ov ἄλλο αἱρετόν, οὗ χρεῖττον χαὶ τελειότερον τὸ 
ῃ 

al ~ . , 

Ov ὃ ἐχεῖνο aipetov, χαὶ οὔπω ἴσως τοῦτο τὸ τελειότερον. οὐ γὰρ ἱχανὸν 
Ἁ \ > \ ΝΜ c c ΄ c ΄ 

TOOS TO τέλειον TO a TL πρὸ αὐτοῦ ξΞτξερὴν ὃι αὑτὸ ὑπάρχον ALOSTOY. 

ἐνδέχεται γὰρ χαὶ αὐτὸ τοιοῦτον εἶναι, οἷον εἰς ἄλλο χαὶ αὐτὸ oe 
a 7 δι᾿ ἐχεῖνο ἔχον τὴν αἵρεσιν. ἐχεῖνο δ᾽ ἐστὶ τὸ τελΞξιότατον, ὃ οὐχ ἔστι 40 

30 χαὶ Or αὑτὸ χαὶ δι᾿ ἄλλο αἱρετόν, ἀλλὰ μόνον αὐτὸ δι᾿ αὑτὸ [εἶναι] χαὶ 

τοῦτο πάντοτε χαὶ μὴ ποτὲ μὲν δι’ αὑτὸ αἱρετὸν μόνον. ποτὲ δὲ χαὶ δι᾿ 
ἕτερον, ἀλλ ἀεὶ δι᾿ αὑτὸ χαὶ μηδέποτε δι’ ἄλλο. 

1 δὴ Ba: δὲ Arist. rhesis usque ad τὸ τελειότατον τούτων (p. 1091. 90) 

“δὲ a: om. B 10 6a: ἢ B 16 ἔχον a: ἔχων B 22 ἕν τῶν B: ἕν τῷ 

τῶν ἃ 24 rhesis usque ad μηδέποτε δι᾿ ἄλλο (p. 10979354) ἃ 26 δι᾿ ὃ éxetvo 

B: δι᾿ ἐχεῖνο a 21 ἔχειν B: ἔχον a αἱρετόν ἃ: ἕτερον B 28 εἶναι Β: 

20 

on 
=~) 

30 
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cv p. 1097434 Τοιοῦτον δ᾽ ἢ εὐδαιμονία μάλιστα. 16r 

εἶ ς A 33> ν᾿ 5 ‘ fs > \ Vv A = >) my. , 5 ~ = 

H γὰρ εὐδαιμονία ἐπεὶ τέλος ἐστὶ τὸ ἔσχατον, οὐχ ἔχομέν τι αὐτῆς 45 

εὶ Ὁ) ~ a x ion 
\ > ΄ ΄ ~ σ ? ΄ ΄ ᾿ + ΄ 

πὰ οὐὸὲ ἐλ τς εὑρεῖν, ἵνα dt αὑτὴν αἱρετὴ οὖσα γίνηταί ποτε 
S ΄ 

Ρ. 109702. Τιμὴν δὲ χαὶ ἡδονὴν χαὶ νοῦν. 

To δι᾽ αὑτὸ μόνον αἱρετὸν χαὶ υνηδέποτε δι᾿ ἕτερον τὴν εὐδαιμονίαν 51 

εἶναι διασαφῶν παρατίϑησι αὐτῇ τὴν τιμὴν χαὶ ἡδονὴν χαὶ τὸν νοῦν χαὶ 

τὰς λοιπὰς ἀρετάς. ταῦτα γὰρ πάντα aipovucta μὲν χαὶ δι᾿ αὗτά, xdv 

υνηδὲν ἐξ αὐτῶν ἀποβαίνῃ, αἱρούμεϑα ὃὲ χαὶ διὰ τὴν εὐδαιμονίαν ὡς τέλος 

οὖσαν τῆς αὐτῶν χτήσεως, ὑπολαμβάνοντες διὰ τούτων εἰς ἐχξίνην ἐλϑεῖν 

ὡς εἰς τέλος τελειότατον χαὶ ςσχοπιυώτατον. οὐδέποτε δὲ τὴν εὐδαιμο- [ὃν 

νίαν τούτων χάριν αἱρούμεϑα οὔτε ὅλως Gt’ ἄλλ᾽ τι, ὡς δῆλον εἶναι ex 

τῆς χοινῆς ὑπολήψεως, ὡς αὕτη ἐστὶ τὸ τῶν λοιπῶν τελειότατον" τὰ γὰρ 
9) ~ ς΄ 5 ΄ ΄ ~ ~ o 

χοινῶς ὑπολαμβανόμενα αὐτύπιστα " νοῦν δ᾽ ἐνταῦϑα οὔτε τὸν xa? ὕπαρξιν 
υ s , ~ ~ Vv 

ὠνόμασεν, Os Exzxzwa τῆς ψυχῆς ἐστιν οὔτε tov xat αὐτὴν ϑεωρητιχὸν 

ἀλλὰ τὴν χατὰ τὸ λογιστιχὸν αὐτῆς ἀρετὴν ἣ καὶ φρόνησις ὀνομάζεται. ὅ 
Ὁ A Ὗ ~ ἊΣ Ἁ »} 

διὸ “al ἀντιδιεῖλς τούτῳ τὰς λοιπὰς ἀρετᾶς. 

= a , >. \ Ps ἣν , 

p.1097b6 Φαίνεται OF xal Ex τῆς αὐταρχείας. 

Ay \ >) d IN = 7 ig JUN / ὌΝ wv 3 ‘ \ a 7 Ὁ A 

tL τὸ αὐτὸ δείχνυσιν, OTL ἢ εὐδαιμονία τὸ ἄχρον ἐστὶ χαὶ Ot αὑτὸ 

υὖνον αἱρετόν. αὐταρχες ἼδΡ λέγομεν τὸ ἐν τος χαὶ ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἔχον 
\ 5 αν \ ras ihe fou Xt a) ΄ > τι \ > Oo! 

τὸ ἀγαϑὸν χαὶ μὴ ξτέρου δεόμενον ἔξωϑεν, δι᾿ οὗ ὑπάρξει αὐτῷ τὸ ἀγαϑόν. 
2 

τῷ > \ oF ΄ 5 , 5 \ v Lan , An ΄ " Μ a) 

ἐπεὶ οὖν ἢ εὐδαιμονία οὐ πρὸς ἄλλο φέρει αὐτῆς eae Εν οὐδ᾽ ἐστι Ot 
. 9.) 

6 
ἄλλο ποτὲ ἀλλ᾽ αὐτὴ Ov αὑτὴν αἷρετή, διὰ τοῦτο χαὶ αὔταρχες. 10 

p.1097>8 To δὲ αὔταρχες, οὐκ αὐτῷ μόνῳ. 

Ny Vv > ’ , 

Εἴρηται ἔμπροσϑεν τρεῖς εἶναι τοὺς μάλιστα προέχοντας βίους, τὸν 

αἀνδραποδώδη τὸν πολιτιχὸν ee ϑεωρητιχόν. ὃ μὲν οὖν ener one ὃ 

ep nena ἐστι χαὶ ὥσπερ ἀνδράποδον χαὶ δοῦλον ἔχων ἀγόμενον 

26 δ, 

τ 

χὸν τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν παϑῶν, τὸ φύσει δεσποτιχὸν παρὰ φύσιν ὑπὸ τῶν 
τ A 

ξαῦτο r 

ων Ν 2 5 ’ > Ld 

φύσει δούλων ἀγόμενον, τῆς οἰχείας εὐγενείας ἐπιλαϑόμενον χα 

1 rhesis usque ad οὐδέποτε δι᾿ ἄλλο (p. 1091}1) a 6 rhesis usque ad οὐδ᾽ ὅλως δι᾽ 
ἄλλ 

10 

18 

o (p. 109100) ἃ 7 αἱρετὸν B: αἱρετὴν ἃ 10 ἀποβαίνη Β: ἀποβαίνοι ἃ 

τὸν Β: τὸ ἃ 17 λογιστιχὸν Β: λογιχὸν a ἀρετὴν rubro corr. ex ἀρετὴ Β 

τούτῳ Β: τούτων ἃ 19 rhesis usque ad εἶναι doxet (p. 1091} 8) ἃ 25 rhesis 

usque ad πολιτικὸν avtpwros (p. 1091011) a post αὔταρχες Arist. λέγομεν 
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χαταδουλοῦν τοῖς ἀγεννέσι χαὶ χείροσιν, ὃ δέ 1: Ba ME ὃ ἀπαϑής ἐστι 1θν 
χαὶ τὸ λογιχὸν δὶ γοερὸν τηρῶν τῆς Ψυχῆς. οὐ μόνον τῆς πρὸς τὰ ἄλογα 

πάϑη δουλείας ἐπέχεινα ἀλλὰ χαὶ πάντῃ ἔχων ἀπροσπαϑῶς πρὸς αὐτά. 

χαὶ τοσοῦτον ὡς ἀργὰ πάντῃ ταῦτα χαὶ ἀνενέργητα χαταλείπεσϑαι, ἐν 

υηδενὶ ταῖς ἀλόγοις ἐνεργείαις αὐτῶν ἐνδιδόντος τοῦ χρείττονος. χαὶ οὗτοι 

μὲν ἄχροι χαὶ ὡς ἐναντίοι πρὸς ἀλλήλους μαχόμενοι; μέσος ὃὲ τούτων ὃ 

ϑετριοσπαϑὴς καὶ πολιτιχός, χοινωνίαν τινὰ πρὸς ἀυφοτέρας τηρῶν τὰς ἀχρύ- 

τητας, πρὸς μὲν τὴν ὡς τὸν λόγον ἔχων τῆς ἐχ τῶν παϑῶν χαταδουλώσεως 

OS τὴν ἐνδιδοὺς ἐν μέρει χαὶ ταῖς ἀλόγοις ὀρέξεσιν. 
2 ἩΒΕ oe hee \ \ ? c ~ οὐχ ἵνα τοῦ χρείττονος χαταχυριξύσωσιν, ἀλλ᾽ ἵνα χαὶ αὐταὶ παρ᾽ αὑτοῦ 

2 , a 8 pean ~ \ [Vea vow | > ~ ? 

ἐνεργῶσιν ἐπιταττόμεναι. διὰ τοῦτο ὁ wat αὐτὸν ζῶν χαὶ γυναιχὶ διὰ παι- 
ἈΝ , \ ~ Vv » ~ ΠῚ ΄ ν᾽ ΄ 

δοποιίαν a ται χαὶ παῖδας tows ἐξ αὐτῆς ἀποτίχτων ἔχε! τούτους 

συζῶντας αὐτῷ Tat γονεῦσι" χοινωνεῖ χαὶ ἀδελφοῖς χαὶ φίλοις συμφέρεται. 
\ . \ \ ~ ΄ Ω 

ποηλιτιχὸν γὰρ ζῷον φύσει ὁ ἄνϑρωπ τος “AL συναγελαστιχὸν χαὶ χοινωνιχὸν 
he} ΄ v , > δ ΤῊΣ » - 

χα! ἐνεργείας εὐχὴν προχειμένας αὐτῷ ἐν τῇ χοινωνία πολλάς, ἐν αἷς πολ- 
- a ~ ~ , > ~ \ , ΄ 

λῶν δεῖ τῶν λυσιτελούντων αὐτῷ χαὶ χρημάτων χαὶ σωμάτων. χαὶ ὃ 
\ ~ \ αἱ ~ wv 

χατὰ τοῦτον τὸν βίον εὐδαιμονῶν προηγουμένως ἔχει πρὸς τὸ κατ᾽ ἄν- 
c Ve a 2 ay ~ ΡΣ 

ὕρωπον τέλειον τὴν τῶν χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν χατόρϑωσιν ἔξωϑεν. δεῖται 
σ ‘ > ~ 4 - 

! ὃξ χαὶ τῶν ἄλλων, ἵνα uy αὐτῷ λυμαίνηται! τὸ μαχάριον. 6 δὲ χαϑαρτιχὸς 

χαὶ ϑεωρητιχὸς τοῦ χατ᾿ ἀνϑρωπον. παντὸς ἀποσχόμενος χαὶ τῶν ἐν μέσῳ 

θορύβων ἔξω γενόμενος χαὶ ὄχλων χαὶ πόλεως χαὶ οἰχείων αὐτῶν χαὶ 

τὴν συνανϑρώπισιν ἀρνησάμενος χαὶ τῆς οἰχείας σαρχὸς ἀποχωρήσας τῇ 

σχέσει χαὶ ἀποχλίνας πρὸς τὸ νοερώτερην χαὶ ϑειότερον ἱχανὴν ἔχε: πρὸς 
υαχαριότητα τὴν ἐξ ἀπαϑείας ἐγγινομένην χατὰ νοῦν ἐνέργειαν, χαὶ ἔτι 

τὴν ὑπὲρ νόησιν ἕνωσιν. διὰ τοῦτο χαὶ πολυπονωτάτη τούτῳ δδὸς ἢ πρὸς 

τὴν Ὁ ηπροσαν εὐδαιμονίαν ἀνάγουσα. ἅτε χαὶ πρὸς αὐτὸν τὸν δεσμὸν (α- 

χοθύῳ τῆς φύσεως χαὶ πρὸς αὐτὸ τὸ εἶναι yreraueven χατὰ προαίρεσιν, οὐχ 

ἵνα λύσῃ τὸ φύσει σύνϑετον, ἀλλ᾽ ἵν’ ἀσχέτως ἕξη τὸ δεδεμένον πρὸς τὸν 

δεσμὸν τὸν ἐχ φύσεως. ἢ ὃς χατορϑουμένη μαχαριότης ἁπλῆ χαὶ ἀποίχιλος χαὶ 

ἀνενδεὴς τῶν πολλῶν, ὡς ἐν μονότητι τὴν χατόρϑωσιν ἔχουσα. οὐδεν οὖν 

χαινόν, εἰ ὃ ̓ Αριστοτέλης ἐνταῦϑα τὴν ἐν μέσῳ χαὶ πολιτιχὴν εὐδαιμονίαν ann- 

διδοὺς διαστέλλει μὲν αὐτὴν τῆς χατὰ τὴν μόνωσιν, πολυειδῇ (δὲ) χαὶ 

ποιχίλην παρ στηαιν. ἀλλ᾽ ἐπανιτέον ἐπὶ τὴν λέξιν. χαὶ τὸ αὔταρχες, 
\ , > 55 Ὁ v ε ~ \ > ς 

φησίν, οὐ τὸ ἁπλῶς ἀγαϑὸν λέγεται ἀλλὰ τὸ ἔχον ἐν ξχυτῷ χαὶ ἀφ᾽ ξἕαυ- 
- \ \ ~ ~ > ~ 

35 τοῦ τὸ ayatlov χαὶ τὸ ἑαυτῷ ἀρχοῦν πρὸς τὸ πληροῦσϑαι τοῦ ayadod. 

40 

\ + if > > ΄ εἰ el , Oe > oO. " > ε a 3 Q\ 

ἢ οὖν εὐδαιμονία τὸ EIU οὖσα αἀγαϑὸν χαὶ οὐ τὸ ἁπλῶς ayathov 
΄ o πε > ῳ 5 ὦ 5 3 a > 

αὔταρχες λέγεται, ὅτι αὐτὴ ἀφ’ ξαυτῆς ἀρχεῖ τὸ ἀταϑὸν ἐν τῷ ανρώπῳ 
nt (eye, We eS Ki ae , ἘῸΝ ΕΞ Sot Ἂ > > wy 4 γι ἡ 

τηρεῖν, ὡς τέλος οὖσα ἀνθρώπου τὸ σχηοπιμώτατον, ὃ οὐ Gt ἄλλο ἄλλως 
ς \ ~ oh ἢ , ~ > > nS ὌΝ Ἢ , = = Ξ 

αἱρετὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαϑῶν ἀλλὰ μόνον at ξαυτό. 
aed ae ὁ πολιτ (on > Ω᾽ ἃ ox ΄ ape , τὉ- 

αὐτάρχης τοίνυν ὁ πολιτιχὸς, οὐ χαῦ αὑτὸν μόνον, ὡς βίον μονώτην ζῶν, 

2 ἔγων corr .« ἔ- Β 15 ἔχον προοχειμένας ἃ: ἔχων προοχχειλένας B 21 αἱ 
Vv χων corr. ex ξγον 2) ξγον προλειμενας ἃ: ξἕχὼν προσλξειμενας ) “ ay 

a: αὐτήν B 23 νοερότερον a 25 ὑπὲρ B: περὶ a 32 δὲ a: om. B 

39 τῷ ἀνϑρώπ τῳ Β: om. ἃ 

20 

25 

30 

35 

45 

τῶν 
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ὅ ὶ τὰ τῆς Ψυχῆς αὐτῷ προσῇ χαὶ τὰ τοῦ σώματος ἀγαϑά (οὐδὲ 10» ὅταν nat τὰ τῆς ψυχῆς αὐτῷ προσῇ χαὶ τὰ τοῦ σώματος ayaa (οὐδὲ 16 

γὰρ ἂν οὗτος ἦν πολιτιχός), ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ γονεῦσι zal τέχνοις καὶ γυναικὶ χαὶ 
σ 7 Α ΄ὔ ~ a x A , 

ὅλως φίλοις καὶι πολίταις σύνξειναι τὸν πολιτ χὴν ἐνδέχεται, διὰ το φυῦξ' συναγε- 
~ 9 re f ~ A δι ~ 

λαστιχὸν χαὶ χοινωνιχὸν τῆς ἀνθρώπου φύσεως δεῖ τοῦτον χατὰ πάντα ταῦτα 
% lg > 3 > ΄ ΄ ᾿ 5 «ῳ > StF Pa 

ξχξειν τὸ cv. ct 6 ἐπί τινος τοῦτων λείποι TL an τῷ. yoke! ἤει χατ᾽ εχξινο αὐτῷ 50 

΄ ~yy Ἃ > ‘ οΣ Ἁ - 

τὸ μαχαριον. UAKKOY Ἢ Ἥττον χατα ἀναλογίαν τῆς πρὸς AVTOY THD het TOVTOS 
, ‘ ΩΡ ¢ ΑΝ ΡΟ SE's. gt: ΟΞ ogee pn Aad Ene 

ἀριο τω Ξ γάρ xa ξαῦτον c/w SU τῶν αὐτῷ προσ λώντῶων χαὶ ZOLVW- 
΄ - x Vv. ” . 

νούντων οὐχ STG oid seins πῶς ἂν εἴη χοινωνιχὸς ἢ πολιτιχὺὸς 7] τὸ ἀνϑρώπου 
΄ wee. w~ ΄ Ὁ - » ΄, 5 “- 

φυλάττων ἴδιον, ὃ ὃ σπουδαῖος ἐν μέσῳ στρεφόμενος ἐπαγγέλλεται ; ἐπιστρε- 
, ? 4 ~ ΄ 3 ~ ~ cas ~ 

φόυμενος δ᾽ αὐτῶν χοινωνήσει αὐτοῖς τῶν ἡδέων χαὶ λυπηρῶν χαὶ τῶν 
> ~ ΄ 5 ΄ ς ~ ᾿ \ ᾿ > ΄ - “» 

αἀγαϑῶν χαὶ φαύλων οἰχειουμένωῶν αὐτῷ χατὰ τὴν πρός ἐχείνους ἀνάλογον 
΄ ν , - a 

σχεσιν χαὶι οἰχείωσιν. Ws εἰρητα!. 

~ Ὑ ἘΞ \ ΄ σ ΡΤ ΕΨΕΒ = 

p- L097» 11 Τούτων 68 ληπτεος ρος τις. [τ 

> Ἁ \ Bid “- + ~ ‘ / ᾿ - ΄ 

Εἰπὼν ee) LITA OKs TOD TOALTLXZOD WY ξχριΞ αὐτὴῶῦ WOVOD περι γτρά- 

‘ 
» 

C n ~ > he ἀπ ἢ ‘ , ~ A >) ~ Ἁ 

φεσϑαι δεῖν ἀλλὰ χαὶ μέχρι τῶν σὺν αὐτῷ χαὶ περὶ αὐτὴν 
‘ ~ εἶ at ae ~ \ ~ =). DEN yf ᾿ 

χαὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ χαὶ τῶν μετ᾽ αὐτὸν ἔχεσϑαι, ἐ 

τὴν χοινωνίαν προβαίνουσαν χατά τε τὸ ἄνω χαὶ χάτω χαὶ δὴ χαὶ τὸ “aT ὅ 
“» \ \ \ \ Cees o 7 oo > ~ > 

αὐὗτον XAt TO χατα πλαγια. ty οὐτῶς ξρῳ, ὡς χινοῦνξ ύξιν ἀόριστόν τινα χαὶ 

v ‘ » ‘ e \ 4 ~ 

ἄπειρον τὴν ἔχτασιν γίνεσϑαι, διὰ τοῦτό φησι δεῖν εἶναι ὅρον τινὰ τῆς 
5 vine TANTHe Q ἠνεσὃ ze SN ed 4) - ΨῈὸὶ ἘΠ πὶ ΤΕΞΗΞ ἔπεχ 
χηϊνωώνιας ταῦτης hauBavesvan, WA μὴ ST ATE O04 γϊνομξνὴς τὴς ξπξχ (TO 

3 Vv. ΟἹ X + \ = ρος δ ae 

GEMS DAVVATOTATOV Ely] ἀνδρὶ TOALTLAY. THY εὖ ὁαιμονίαν περιγίνεσθαι. ia 

. ~ σ » ἢ / ~ \ , - Ἁ 

δὲ τοῦ ὁρῶ χαι Woot ποσοὺ GFL τὴν XAT ὰ τοὺς οἰχείους χαι χοινωνοὺς 

3 ig ΄, C ~ A ἘΦ ~ ΄ = ΄ζ ΣΝ, 9) SQ. dae =) wz 

ἐπέχτασιν γίνεσϑαι, νῦν μὲν. εἰπεῖν ὑπερτίϑεται, ἐν O& τοῖς εξῆς εἰπεῖν 
2 \ >) 4 ΄ς \ NaS = aay ON 

ἐπ αγγέλ λεται. τὸ ὃ αὔταρχες τίϑεμεν πρὸς τὸ δεῖξαι τὴν εὐδαι LOVELY δι᾿ 10 
- - ε ΄ > v > > ΄ 

ἑαυτὴν οὖσαν αἱρετήν, παραλαβὼν τὸ αὔταρχες εἰοηχώς τε χαὶ ἐχ τηύτου 
πε aa oO \ ΤΑ , Cer a Α wv ΄ ΄ vv 

δῆλον γίνεσϑαι τὸ λεγόμενον, λέγε! πάλιν TO αὐταρχες τίνα παρίστησιν εν- 
- ~ « + ΄ \ ~ 5 ΄ v 

VOLAY, τῇ “OWT ὁμολογία πρὸς τοῦτο χρώμενος. ἐχεῖνο γάρ φησιν αὐταρ- 
Η͂» ΄ 5 ~ Lal ΄ ) id \ 5 fh [4 Ww Ἁ 

χες εἶναι ὁμολογοῦμεν, ὃ χαὶ μόνον xa santo λαμβανόμενον ἄρχιον χαὶ 
a ~ \ ΄ \ ~ \ ,ὕ - -~) wv Ἁ 5. 

OVEAALT η χαι αἰρξτὴν Tolst τὸν βίον. TOLOUTOY GO αυτᾶρχες τὴν εὐοαι- 

΄ ΧΗ C τ ~ >. > Une ~ ioe ἢ - + ΄ ¢ 

μονίαν οἰομεῦα εἶναι. χρῆται OF “LV τούτῳ τῇ χοινῇ ὁμολογία ὡς 
5 , An \ ~ "4 i 4, 2 ~ > > sp ~ 

αὐτοπίστῳ. ἔνϑα γὰρ χοινῶς ὡμολόγηται, τίνος χρεία ἐχεῖ ἀποδείξεως, 15 
c > > ~ > LA 
WMS εἰναι χὰν τῇ ἐννοίχ τὸ αὔταρχες υνμηδενὸς εἰς πιστεις OSOUSVOV. 

DA ml ΄ ΄ 

p. 109716 Ἔτι δὲ πάντων αἱρετωτάτην μὴ συναριϑμουμένην. 

~ ΄ ΄ ΄ ΄ 

χαὶ τοῦτο ὑπολαμβάνομεν περὶ εὐδαιμονίας. αἱρετωταάτην 
\ 

a 
᾽ 55 aa ~ 4.0. ρῶν, τὸν i) a4 a a 

ELVAL αὐτὴν XAY UTOSY συναριϑυνοῖτο αὺτ ἕτερον παρὰ τὰ WENT, αὕτῃης. 20 
1 2] Ny i i i ΓΕ i 

5 5 \ ~ ~ > ΄ 

ἡλονότι προηγουμένως μὲν τὰ ἀγαθὰ τῆς ψυχῆς, οἷον αἱ 
nT o7 

5 τὶ αὐτῷ a: τὸ αὐτοῦ B 18 ληπτέον ἃ rhesis usque ad εἰσαῦϑις ἐπισχεπτέον 

(p. 109714) a 24 τίϑεμεν a et Arist.: ἐχτίϑεμεν B 33 rhesis usque ad οὖσα 

τέλος (p. 1097b21) a 36 at ante ἀγαϑαὶ B: om. a 
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a ΞΞ ἐὉ as MES \ ae 1 \ 5 \ ε > \ πρὸς τὰς πραχτιχὰς χαὶ pie ses ἀρετὰς εὖ ὑφῆϊαι χαὶ αὐταὶ at ἀγαϑαὶ | 
ΡΒ ἀν at ee oe ~ , ΄ ΕΒ: cr 
ἕξεις χαὶ ἐνέργειαι, ἔπειτα τὰ τοῦ σώματος, οἷον xahhos μέγεϑος ῥώμη 
ee Se Pic \ Vp ~ Sy" ἀκ ry ~ >> , 
vyteia, εἶτα ta ἔξωϑεν, πλοῦτος εὐγένεια φίλοι. ταῦτα γὰρ εὐδαιμονίας 

ἂς \ r > ΄ , 5 

μέρη, τὰ μὲν χυριώτερα, ἐν οἷς εὑρίσχονταί τινα παρεπόμενα, ἐπαίνου 
a 

χαὶ αὐτὰ ἄξια ὃ χαὶ ἐλάχιστα ὄντα ἐν τοῖς ἐπ ταινουμένοις τέταχται, οἷον 
. 

7 

ne 5 4 ἔτος γὼ 5 a PY ieee > = σ a Ω 7 & 
TO ξυτρίχον Lows / TO ETMLOECLWS fre Sly 7, τοιοῦτον ετ τξρὴν, 0 TpoGtiwe- 25 

5. " 
pevov τῇ εὐδαιμονίᾳ μηδενὸς λειπομένῃ τῶν χυριωτέρων πρὸς σύστασιν 

αἱρετωτέραν αὐτὴν ἑαυτῆς ἀποτελεῖ. γίνεται γὰρ τὸ προστιϑέμενον ὑπεροχὴ 

τοῦ ayattod χαὶ αὔξησις, ὡς μείζονα ἐχ τῆς προσϑήχης τ εὐδαιμονίαν 

Tere αἱρετωτέραν εἶναι αὐτὴν wet αὐτοῦ, ἣ αἱρετή ἐστι χαὶ ἀπόντος 

αὐτοῦ. τὸ γὰρ αἱρετώτερον αἱρετοῦ τινος ice ὅτι YS τὰ συγχριτικὰ 
\ (+: | \ \ ce ~ ΄ D4 ΄ 

χαὶ ὑπερϑετιχὰ πρὸς τὰ ἁπλῶς οὕτως ἔχοντα πρότερον λαμβάνεσϑαι πέφυχξ. 

ταῦτα ὃξ πάντα ἐχλεγόμενα τίϑησι πρὸς τὸ συστῆσαι τὸν δρισμόν. εἶτα 30 
’ > \ ΄ , , 2 - ~ ¢€ > 

Suumepatverar’ ἐπεὶ γάρ, φησί, τέλος ἐστὶ τῶν πραχτῶν ἀγαϑῶν 7 εὐδαι- 
/ X » : > ΄ ~ 5 Die > 

wovia TO ἔσχατον, ὡς μηδὲν εἶναι περαιτέρω αὐτῆς τελιχώτερον, δῆλον ἐν 
~C / wv ~ c 

teddev ὅτι τέλειόν ἐστι χαὶ αὔταρχες, ὡς μηδενὸς δεῖσϑαι ἑτέρου παρ᾽ 
A ‘ 

ἑαυτὴν πρὸς τὴν αὑτῆς τελείοτητα ἀλλ᾽ ἀρχεῖν αὐτὴν ἑαυτῇ. 

Ἁ Ρ. 1097622 ᾿Αλλ᾽ ἴσως τὴν εὐδαιμονίαν τὸ ἄριστον λέγειν. 

᾿Αποδοῦναί φησι προϑέμενοι τί ἐστιν εὐδαιμονία, πολλὰ μὲν εἴπομεν 36 
΄ - v τω > 

ὡς τέλειόν τι αὐτὴν παραστῆσαι χαὶ avtapxes, οὔπω δ᾽ αὐτῆς τὸ τί ἐστι 
δ. 

χαϑαρῶς ἐδηλώσαμεν. οὐ γὰρ εἰ avtapxes χαὶ τέλειον ἤδη δῆλον χαὶ τί 

Ἃ - 

p. [0917094 Τάχα δή γένοιτ᾽ ἂν τοῦτο. 

> ἊΝ ~ , oe) ig 32 / > 

Evapyzotepoy παραστῆσα! βουλόμενος τί ἐστιν ἢ εὐδαιμονία, οἰχειότερον 42 
Ἣ \ ~ ~ , Ξ > 

TAOS τοῦτο TOLELTAL τὸν λόη ὦν χαὶ TPOGEy εστε ξρὴν. ἐχ τῶν χατ᾽ ξιόος πρᾶ- 
4 

~ ~ 3 \ ~ v 

χτιχῶν χαὶ τῶν nat’ αὐτὰς ἐνεργειῶν χαὶ ἔργων συνιστῶν τὸ λεγόμενον 
. > A ~ / σ 5» 

χαὶ δειχνύων διὰ τούτων πρῶτον μέν, ὅτι ἔστιν ἔργον τι τοῦ προ τον ri 
v 2 ΄ ΄ 

ἄνθρωπος, ἔπειτα ὅτι χαὶ ἐπ᾽ ἐχείνων ἥ χατόρϑωσις χαὶ τὸ εὖ τὸ τέλος 45 
A > ΄, o BN ~ , ins ~ a? > -“ 5 

ἐστίν, οὕτω χαὶ ἐπὶ tod ἀνθρώπου ἁπλῶς. τοῦτο δ᾽ εἰ ehpwuev τί ἐστιν. 

εὕρομεν τὸ ζητούμενον. ὡς γὰρ ἐπὶ αὐλητιχῆς xal ἀγαλματοποιητιχῇς 
>? ΄ ἢ ΄ ἣν ~ ~ a, ν 

or χαὶ πάσης σλτῆς τέχνης χαὶ τῶν κατ᾽ αὐτὰς τεχνιτῶν χαὶ ὅλως ὦν ἔστιν 

ἔργον τι χαὶ πρᾶξις, τότε λέγομεν τὸ ἀγαϑὸν εἶναι χαὶ τὸ εὖ, ὅταν τὸ ἔργον 

χαὶ ἢ πρᾶξις Bovine GROTEAT TAL χαὶ ἁρμοδίως τῇ υεϑόδῳ xat τῷ ὕποχει- 
Ἃ > o ΄ , > \ ἣμ \ \ , σ 

μένῳ: οὕτω δόξειεν αν χαὶ ἀνθρώπῳ TOTE εἶναι τὸ εὖ χαὶ τὸ τέλειον, ὅταν 

‘ Vv μ ~ ᾽ v ς( ld \,~ a 

τὸ ἔργον αὐτοῦ ἡ ἀνϑρωπός ἐστι χαλῶς ἀποὺ 

αὐτοῦ χαὶ τῶν ὑποχειμένων ἕχαστον, περὶ ἃ 7 ἄνϑρωπος χαταγίνεται. 

πᾶσαι μὲν γὰρ αἱ τέχναι ἀνθρώπου εἰσίν, ἀλλ᾽ at χατ᾽ αὐτὰς ἐνέργειαι 

7 χυριωτέρων a: χαιριωτέρων B 
νίαν Arist. vulg. rhesis usque ad τί ἐστι λεχϑῆναι (p. 1097» 24) 23 rhesis usque 

ἀργὸν πέφυκεν (p. 109730) 28 χαὶ ἐπ᾿ Ba: an ὡς én’? 29 εὕρωμεν B: εὕρομεν a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. » 

ιἰδῶται χατά τε τὸν λόγον 50 

18 τὴν εὐδαιμονίαν Ba et Arist. cod. Lb: τὴν μὲν εὐδαιμο- 

ad 
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‘ σ :) \ A Vv δ . σα “} ~ κά wv ¢ , ~ 

χαὶ τὰ τέλη ἕτερά εἰσι παρὰ τὸ EpYov χαὶ τὸ τέλος αὐτοῦ Ἢ φρο τυ [τι 
Vv ἐστιν. ὡς γὰρ ἄλλο ἔστιν εἰπεῖν ae τον χαὶ ADA ἽΝ ἄνϑρωπον ἢ γραμ- 

ματιχὸν ἄνϑρωπον (τὸ μὲν γὰρ δῆλον τὴν οὐσίαν χαὶ τὴν eae τοῦ ἀν- 
C , τ: >) s 
ϑρώπου 7 ἄνϑρωπος, τὸ 68 τὴν οὐσίαν χαί τι συμβε Pres ἐν αὐτῇ) χαὶ 

“ 

9 
~ > > + 

! ἄλλος 6 τοῦ τί ἦν εἶναι λόγος ἀνθρώπου τε ἁπλῶς χαὶ ἐχάστου τῶν 
, o ‘ \ 4 τ ἌΓ σ \ \ 

τοιούτων, οὕτω χαὶ τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου ἢ ἀνϑρωπος ἕτερον παρὰ τὸ 
~ ~ > a > Le ple} 

τοῦ αὐλητοῦ ἀνθρώπου χαὶ ἀγαλματοποιοῦ χαὶ γραμματιχοῦ. ἀλλ ὡς ἐπ 
y ~ =: 1p a + 

ἐχείνων χατὰ τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ εὖ τοῦ ἔργου ual τῆς πράξεως ἢ τελείωσις 
ς o os rT + Ψ y 

χαὶ ἢ χατόρϑωσις, οὕτω χαὶ ἐπὶ ἀνθρώπου ἢ ἄνθρωπος, εἴπερ Cote τι ἔργον 
~ τῷ ~ ~ ΄ a) ΄ ΝΡ» > ~ 

αὐτοῦ τῆς τῶν τεχνῶν ὑπ τ τπς: ἕτερον. γίνεται ὃξ ἢ δεῖξις ἐχ τῶν 
΄ - / ~ , 

ἡμῖν προτέρων χαὶ σαφεστέρων πρὸς τὸ σαφέστερον τῇ φύσει χαὶ γνω- 

ριμώτερον, ἤτοι ἐχ τῶν αἰτιατῶν τὰ αἴτια. συνίστησι δὲ ταύτην ἀναλογίᾳ 
χαὶ ὁμοιότητι χρώμενος ἣ χαὶ τῇ ἐπιχειρήσει τῇ Ex τοῦ ἥττονος. ὁ μὲν 

γὰρ τοῦ ἀνθρώπου λόγος τεννητικὸς χαὶ αἴτιος τῶν τεχνῶν᾽ διὸ χαὶ αὐτῶν 
τῇ φύσει πρότερος χαὶ γνωριμώτερος. χαὶ τὸ τέλος ἄρα αὐτοῦ τῶν χατὰ 

τὰς τέχνας τελῶν. GAN ἡμῖν τὰ τῶν τεχνῶν τέλη αἰσϑήσει ὑποχείμενα 
γνωριμώτερα τοῦ ἔργου χαὶ τοῦ τέλους τῆς Ψυχῆς, Ott ἐχεῖνό ἐστιν ὑπὲρ 
VG δ is ~ ΄ > ) oO > x ΄ ΄ τὰ 

αἴσϑησιν χαὶ ἡμῖν πρώτως ἐνεργοῦσι uat αἰσϑησιν ἀφανὲς ὡς λόγῳ πε- 
ff 

5 ΄ ἧς πῇ \ \ , ~ ε 

φυχὸς χαταλαυβαάνεσϑαι. διὸ χαὶ ἐχ τῶν χατὰ τὰς τέχνας τελῶν ὡς uly 
~ ‘ >) ἢ ἊΝ f ἢ Ὗ , ΄ , σ 

φανερῶν τ αὐτὸ ποδηγούμεϑα ἀναλογίᾳ χαὶ ὁμοιότητι γρώμενοι, ὅτι 
Ν 5. τὰ ~ Co) \ \ \ ΄“ \ . ΓΚ ΗΝ ΄, 

ὡς ἐπὶ TH ὁ τε ὧν ἐχάστης TO χατὰ τὰς πράξε!ς ual τὸ ἔργον εὖ τὸ τέλος 
᾿ \ A > Ω σ΄ ν PSs GN ὦ be ἢ ͵ z » 

τὸ XAT αὐτὰς χαὶ τὸ ἀγαϑόν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἄνϑρωπος. 
5. \ \ 5 ~ 7 ΄ 5 > | ς / > A 

ἀλλὰ ual €x τοῦ ἥττονος Ἷ ἐπιχείρησις γίνεται. εἰ γὰρ αἱ τέχναι, αἰτιαταὶ 
~ , τι \ Ψ \ 

οὖσαι χαὶ χείρους τοῦ zat ἄνθρωπον λόγου, τὸ εὖ xat ἀγαϑὸν τέλος 
Vv 5 ~ μ᾿ Ὑ ~ ΄ / 5 \ Un ~ \ ἊΨ \ ΔΕ 

ἔχουσι, πολλῷ ἂν εἴη τοῦτο πρότερον ἐπὶ ἀνθρώπου ἁπλῶς. τὸ αὐτὸ GE 
~ A ~ ~ 5 ΄ ΄ ct ΄ 

ποιεῖ χαὶ τοῖς τοῦ ἀνθρώπου μέρεσ!' χρώμενος χαὶ τοῖς τούτων ἑχάστου 
oy 

eta εἰς παράστασιν τοῦ ἀνθυρωπίνου τέλους ἁπλῶς. τὸ GE ὅλως ὧν ἔστ 

ργον τι χαὶ πρᾶξις προσέϑηχεν ἴσως διὰ τὸ τὸν χρόνον ogo A γύςξ οἰ 
l4 

mony παρὰ τὰ εἰϑισμένα ταῖς τέχναις χαὶ τοῖς τεχνίταις χαὶ ἔργα τινὰ 
\ ΄“ ~ b) " la 

χαὶ πράξεις τινὰς ἐν αὐτῷ ESERIES ἐπεὶ χαὶ at τέχναι οὕτω συνέ- 
> ΄ ΄ Vv 

στησαν, ἀεὶ χαινοτέρων εὑρισχομένων ἐφ᾽ ἑχάστης, ἔστ᾽ ἂν ἢ πᾶσα τετέ- 
> > ς Ψ) 

λεσται. διὸ χαὶ σύστημα ἐχ Ὁ ἢ τεχνη- Gt δε. ἐστὶ τὸ Ε Ὧν 
\ >) 

τοῦ ἀνθρώπου ἥ ἄνθρωπος περὶ τὰ χατὰ τὰς τέχνας ἀποτελούμενα, detx- 
᾿ 

~ 

VUGLY ἐφεξῆς ἀπό TE τῶν XAT εἶδος τεχνῶν χαὶ ἀπὸ τῶν μορίων TOD σώ- 
> \ ¢ ΄ v » > 

i yap ἑχάστη τῶν ay οἰχεῖα ἔργα ἔχει τινὰ χαὶ πράξεις, ἐν ματος. ε 
> OY ἡ τα { ΞΕ \ > ~s 4 ε - > , 

οἷς αὐτῇ χατορϑούσῃ τὸ εὖ περιγίνεται, πολλῷ woAhov 7 τοῦ ἀνθρώπου 
Ξ v ΄ - Ρ \ ΄ 5 ΄ 

φύσις Ἢ ἄνθρωπός ἐστιν οἰχεῖα ἕξει ἔργα χαὶ πράξεις ἐν οἷς χατορϑούσῃ 
ν᾿ ~ (ἢ > ΄ b] Vv \ c , 

τὸ εὖ αὐτῇ περιγίνεται, εἰ 68 ux, ἀργὴ μὲν ἔσται χαὶ ματαία xa? αὑτήν, 
ἐκ τῶν τεχνῶν GE μόνων χαὶ τῶν xat αὐτὰς ἔργων χαὶ πράξεων ἅπαν 
I Ξ ald > > > 

ἕξει τὸ τέλειον, ὅπερ ἄτοπον, χείρονα εἶναι thy ἀνθρώπου φύσιν xat ate- 
ε ~ ) > ὦ > ~ ς = 

heotépay τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς εὕρισχοι πανὶ μεϑόδων χαὶ τεχνῶν, ὡς δεῖσθαι 

" 
4 τι Β: τὸ ἃ 12 τὰ αἴτια Β: τοῦ αἰτιατοῦ ἃ: (πρὸς) τὰ αἴτια Diels 17 ἐχεῖνο 

ἐχεῖνος ἃ 28 τὶ ἃ: τε Β 29 πολλῶν B: πολλοῖς a dd περὶ B: om. a 

11» 

10 

20 

25 

B: 
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2 , ΄ “4 - , x = 

ἐχείνων πρὸς THY οἰχείαν τελείωσιν τῆς αὐταρχείας ἐστερημένην χαὶ μὴ 175 
ν WwW { ‘ ~ 5 C ~ 7C - > \ si | ~ > f > 

ἔχουσαν οἴχοϑεν τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μέϑεξιν ἀλλὰ διὰ τῶν οἰχείων ἀπογεννη- 

μάτων τελειουμένην. ἀπορητιχῶς GE τὸν λόγον προσενεγχὼν ἐπάγει τὰ 
-~ ΄ > ΄ ΄ 

ἐφεξῆς ὡς λύων χαὶ ἀπολογούμενος χαί oro: 

Ἃ ΄ » - ‘ a ‘(~~ 

p. 1097030 Ἢ χαϑάπερ ὀφθαλμοῦ χαὶ ποδὸς χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ov \ ~ ’ὔ σ » fe ~ ~ ~ ‘ ὥσπερ yap τῶν μορίων ἕκαστον ὡς ὄργανον ὑπηρετοῦν τῇ ψυχῇ τὰ 30 
ΕΞ v κ᾿ Sic " τῷ 

τέλη χατορϑοϊ τῶν ae: ἔχει ὃξ χαὶ xa Eants ἔργον τι, ὃ χαλῶς 

ἐνεργοῦν χαὶ χατορϑοῦν τὸ οἰχεῖον εὖ ee eyetat, οἷον ὀφθαλμὸς μὲν 
‘ a xy bl ΄ 

τὸ ὁρᾶν χαὶ τὸ εὖ ὁρᾶν χαὶ ποῦς τὸ ἀνέχειν χαὶ τὸ βαδίζειν ἢ τρέχειν 
ν b] a \ Ask ay ro σ \ >a Ves i \ 

χαὶ τὸ ἐν τούτοις εὖ, χαὶ χεὶρ τὸ ἅπτεσθαι χαὶ ἕλχειν χαὶ ὠϑεῖν χαὶ 
: ΄ - - ΄ o - 5 ͵ Ἐπ ek ae 

ταῦτα εὖ χαὶ ἁπλῶς τῶν μορίων ἕχαστον, οὕτω χαὶ ἀνθρώπου ἁπλῶς 
Vv » AY ΄ ~ ~ ~ ΄ 

ἔσται τι ἔργον παρὰ πάντα ταῦτα τά τε τῶν τεχνῶν ἔργα χαὶ τῶν μορίων, 
a ~ > » " > ~ σ» \ Ζὴ Ξ 
0 χατορϑῶν ἢ ἀνϑρωπος τὸ οἰχεῖον Zeer εὖ χαὶ τὸ τέλειον. 35 

, ‘ ~ ~ 

ee Gusvos τὰ ἴδια τέλη τῶν τεχνῶν, ὧν ἕνεχεν συνέστησαν 
τὰν n 5 ~ 2) fy ΄ 5 Va φ 5, , Ks wv 

αὗται χαὶ Gr ἃ ἐνεργοῦσι χαὶ ἐργάζονται, ὡς οὐχ ἴδια ἀνθρώπου ἢ ἀἄν- 
ϑρωπος ἀλλ ἡ τεγνίτης χατὰ thyde ἢ tivo τὴν τέγνην. ἔτι BE χαὶ τὸ 
pwMTos ZA Ἢ τέχνιτης AATA THYVGS Ἢ THYVGE τὴν τξχνὴν. STL GS χα! τὰ 
~ , ~ Ve Vv ~ ~ 

τῶν μορίων αὐτοῦ, ὡς ἄλλα μὲν ὄντα παρὰ τὰ τῶν τεχνῶν, οὐ μέντοι γε 
33>? 5 \ ~ ΕΣ , [᾿ » > ? = ‘ \ ΄ - \ 

οὐδ αὐτὰ τοῦ ἀνθρώπου 7 ἀνϑρωπος GAN ἢ χατὰ τὰ μόρια, νῦν περὶ 40 
‘ 

~ , ~ 5 a ~ 

tod ἰδίου τέλους ἐξετάζει tod ἀνθρώπου, ὃ αὐτοῦ πρώτως χαὶ οὐ χατ᾽ 
Mes ΄ - ΄ ws ~ «A ΄ 

ἄλλο ἐστί. χαὶ ἐπεὶ ἐχείνων διασταλέντων οὐδεμία ἄλλη αὐτῷ 7 δύναμις 
> 4 of ie W | Ἃ , Εἰ A c eS 5» > oT 4 

ἢ ἐνέργεια ἀλλ ἡ zs νη ἢ ζωὴ ὑπολέλειπται, ἐξ ἧς af te χατὰ τὰ μόρια 

δυνάμεις χαὶ ἐνέργεια! ual αἱ χατὰ τὰς τέχνας Aree ΔΟΘΟΙ ὡς ἀπὸ ore 
ed > ~ > Ne | ΄ - 

SETALEL περὶ αὖτ YS, ἀπηῤθιοοὺς χαὶ ταύτης ὃιαῷ 
‘ i i ‘ 

o oO > τινὸς χαὶ πηγῆς: 
Α a ΄ Ἕ ~ >] 510) 7 5 , ΄ ΄ > Ἁ ἀν τ 

χαὶ διαφόρων οὐσῶν ἐν Ups ζωῶν, ἀνευρίσχει τίνες μέν εἰσι χαὶ ἕτέ- 
? => Ἃ Η Vv es > ~ > ΄ ΄ \ 

pols χατ εἰοὺς Ἢ UAL γένος ἰισως αὔτου GLA0500 οὔσαις, τις OE 

> ~ ‘ o ᾿ 9. > , ~ ΓΞ 
αὐτοῦ. χαι OUTWS ἀποδίὴ ωσι THY εὐδαιμονίαν XAT οὐδεμίαν ory τῶν 45 

~ ΄ Ὁ “" τ “ 
χοινῶν περιγινομένην αὐτῷ ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν ἰδίαν, χαϑ᾽ ἣν χαὶ τὸ 
τέλος ἴδιον αὐτοῦ περιγράφεται. 

» rae a ἴω ὅπ vi 

Ἔ mi \ χαὶ ~. tee ak ΓΗ 5 pats > an 2 ere” ENG tee 
OTL μὲν γὰρ χαὶ τοῖς φυτοῖς ζωὴ" οὐ γάρ εἰσι ταῦτα ὡς τὰ παν- 

» 7 > ¥ ~ , Ἢ 
τελῶς ἄψυχα ἣ ἄζωα, ἀλλ᾽ ἔστι χαὶ αὐτοῖς τὸ ϑρεπτιχὸν χαὶ αὐξητιχόν, 50 

5 ὀφθαλμοῦ χαὶ ποδὸς Β ut Arist. cod. Kb: ὀφϑαλμοῦ χαὶ γειρὸς χαὶ ποδὸς ἃ et Arist. φύαλμ. χεῖρ 

vulg. thesis usque ad ἔργον τι (p. 1097033) a 18 ἄλλα B: ἄλλως a 29 ἴδιον 

B: ὡς ἴδιον a 30 φησι B: om. a rhesis usque ad αὐξητιχὴν ζωήν (p. 109841) a 

33 7 Β: καὶ ἃ 
ῃ Ἔ 
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xa ἃ χαὶ ζῆν λέγεται χαὶ ἔμψυχα ὀνομάζεται. ἐπεὶ οὖν ἔχων ταῦτα 17: 
6 ἀἄνϑρωπος οὐχ ἴδια ἔχει ἀλλὰ. χοινὰ χαὶ τοῖς φυτοῖς, οὐ χρὴ χατὰ ταῦτα 

ζητεῖν τὸ ἴδιον ἀγαϑὸν χαὶ τὸ τέλος αὐτοῦ: ἦν γὰρ ἂν χοινὸν χαὶ τοῖς 
φυτοῖς: νῦν δὲ ζητοῦμεν τὸ ἴδιον. Get ἄρα apopisn τὸ τοιοῦτον εἶδος 

A} ~ 

5 τῆς ζωῆς ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου χαὶ τοῦ τέλους αὐτοῦ, ὡς μὴ ὃν ἴδιον αὐτοῦ 
5 Cee. | ‘ re ’ ’ 

ἀλλὰ χαὶ ἑτέροις χοινόν. 

> 

p. 109821 Ἑπομένη δὲ αἰσϑητιχή τις ἂν εἴη. 

᾿Εναργεστέρα μὲν ἣ ζωὴ ἣ αἰσϑητικὴ ϑρεπτιχῆς χαὶ αὐξητιχῆς, ὡς 18: 
χαὶ ἐνεργείας ἔχουσα τρανεστέρας: οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ οὐχ ἀνθρώπου 

10 ἰδία," χοινὴ ὃὲ χαὶ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις. διὸ οὐδὲ τὸ χατὰ ταύτην εὖ ἀν- 
ϑρώπου ἴδιον, ἀλλὰ χοινὸν χαὶ ἐχείνοις, οἷς χαὶ τῆς ἁπλῆς ὑπάρξεως αὐτοῖς 

χεχοινώνηχξ. 

, la ~ 4 v 

p- 1098a3 Λείπεται δὴ πραχτιχή τις τοῦ λόγον ἔχοντος. 

> ΄ YD \ , \ rae \ δῶ 7 bent s ΄ - 

Ανήγαγεν ἤδη τὸν λόγον πρὸς αὐτὴν τὴν ἰδίαν ἀνϑρώπου ζωήν, τοῦ ὅ 
Owe ΄σ ΄ ~ “ ‘ . S 4 

5 λόγου ἁψάμενος χαὶ τῶν ἄλλως ζώντων ἣ xata λόγον διαστήσας αὐτὸν 
\ o 5 , x oN > OTF .D ΑΨ 

χαι οὑτῶς ανξυρισχῶν TO tOLOV αὑτοῦ ἀγαῦον. 

ΝΕ γε ~ ε ᾿ , 

p. 1098a4. Τοῦτο δὲ τὸ μὲν ὡς ἐπιπειϑὲς λόγῳ. 

> ΄ ἈΠ τ ΄ DENT ἘΝ Sa yaa 35 , Vs 

Αχριβολογούμενος ἐπὶ πλέον οὐδὲ τὸν λόγον αὐτὸν ἀδιαίρετον ἔλιπεν, 
34.4 a 5 , ~ \ ΄ > o , ε 

ἀλλ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς τὸ μέν ἐστιν οὕτω λογιχευόμενον, ὡς ‘ 

20 αὐτὸ μὲν μὴ ἔχον λόγον ay’ ἑαυτοῦ ἑτέρῳ GF πεφυχὸς ἕπεσϑαι xat ὑπεί- 10 
ἑαυτοῦ χαὶ αὐτόϑεν, -- 

5 ~ W ων) > . X > 

χειν λόγον οἰχεῖον ἔχοντι, τὸ ὃ ἐστὶ λογιχὸν ἀφ 
> ~ v , \ > ~_¢ > ΄ \ \ Χ ΄ ΄ 

οἰχεῖον ἔχον λόγον χαὶ διανοεῖσθαι δυνάμενον: χαὶ τὸ μὲν ὡς πάσχον 
Χ ; © \ Φ᾽ ς 2 ~ > ~ pipet ἘΞΕΕ \ q? ς \ X 

τὸ λογιχεύεσθϑαι τὸ δ᾽ ὡς δρῶν λογιχῶς αὐτό te χαὶ xa? ἑαυτὸ xat 
ἐχείνῳ μεταδιδὸν τῆς οἰχείας δυνάμεως, διεῖλε χατὰ ταῦτα τὴν χατὰ λόγον 

΄ ~ ΄ v 

ζωήν, πρότερον μὲν πραχτιχὴν τοῦ λόγον ἔχοντος συγχεχυμένως χαλέσας 
΄ > > \ bla ‘ s ΠΥ: Vv ~ 

αὐτήν, εἶτα διελὼν χαὶ ἄλλο μὲν εἰπὼν τὸ χυρίως λόγον ἔχον, ὡς οἰχεῖον 
Hy ἑαυτοῦ φύσιν, ἄλλο ὃὲ τὸ χατὰ πα τ τὴν 15 

~ v \ \ 

TOUTOYV cyov χαὶι XATA 
Ἀ \ Vv ΄ >. \ o 

TO XATA TOV λόγον ξχξειν ἢ οιαφορα τούτοις, οτι @-7 a 
2 ΑΝ ΄ σ΄ > 

απο TOUTOD. ὠσπερ 0 

A 
"ὦ 5 ’ὔ XN ar ‘ ΄ led - Ἁ Va 

ὃ μὲν οἰχείως τὸ GE χατὰ μετοχήν, οὕτω χαὶ KATH τὸ εὔδαιμον χαὶ μα- 
΄ ~ \ \ \ ~ s 

30 χάριον. χοινωνεῖ μὲν γὰρ τούτου χαὶ TO χατὰ μετοχὴν τοῦ λόγου λεγό- 
\ c 

wevov λογιχεύεσϑαι, ἀλλ᾿ ὡς τῷ χυρίως λογιχῷ ὑπεῖχον χαὶ ἑπόμενον χαὶ 
‘ 

διὰ τοῦτο χαὶ ἐπαινούμενον, ἐχεῖνο δὲ ὡς χαὶ ust αὐτοῦ χατορϑοῦν xat 

6 ἑτέροις ἃ : ἑτέρου ἃ 7 rhesis usque ad χαὶ παντὶ ζώῳ (p. 1098 8) ἃ 14 ἀνή- 

γαγεν Β: ἐνήγαγεν ἃ 11 τοῦτο Ba: τούτου Arist. rhesis usque ad διανοούμενον 

(p. 1098485) a 20. 21 ὑπείχειν a: ἄγεσθαι B 24 μεταδιδὸν B: μεταδιδοῦν a 
28 τὸ B: om. a 



EUSTRATII IN ETH. NICOM. 1 6 [Arist. p. 1098a5—11] 69 

2) .€ \ \ \ ΄ 2 ~ \ e \ \ ve 

χαῦ ἑαυτὸ χαὶ χώρις τούτου ἐνεργοῦν τὰ τελεώτερα. διὸ χαὶ χωριζόμενον [8τ 
\ 
ι ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος ἐπὶ τὸ βέ ἔλτιον χαϑίσταται χα υσχαριώτερον. 

p. 109815 Διττῶς δὲ χαὶ ταύτης λεγομέν 3 ny & 

Ἐπεὶ καὶ at τέχναι καὶ αἱ ἐπιστῆμαι χαὶ αἱ ἀρεταὶ ἐν ἕξεσι ϑεωρού- 
or μεναι ἐν ταῖς ΠΡ μὴ σ᾿ τελεώτεραι γίνονται, 7 εὐδαιμονία τὸ τελειότα- 

τόν ἐστι, διὰ τοῦτο χαὶ τὴν χυρίως λογιχὴν ζωὴν καὶ χατ᾽ οὐσίαν τὴν 

αὐτῆς διχῇ διαιρεῖ εἰς τὴν χατὰ τὴν ἕξιν χαὶ τὴν χατ᾽ ἐνέργειαν χαί φησι 
τὴν χατ᾽ ἐνέργειαν τελεωτέραν λέγεσϑαι ὡς αὐτὴν τὸ τέλειον ἔχουσαν, 

ὅτι μηδ᾽ ἔστι προβῆναι πορρωτέρω αὐτῆς, χαὶ ἀποδίδωσι χατὰ ταύτην τὴν 90 
10 εὐδαιμονίαν ϑεωρουμένην. 

, Vv 5» ΠῚ - a , a ‘ > 

p. 109827 Ei δέ ἐστιν ἔργον ἀνθρώπου ἕως τοῦ σπουδαίου δὲ τὸ εὖ. 

, ΄ ’ ὩΣ Σ » ", ~ 

Δείξας ὅτι ἔργον tt ἐστιν ἀνθρώπου 7 dvbpwnos ἄλλο παρὰ τὰ τῶν 

τεχνῶν τέλη. Or ἅ εἰσιν αἱ τέχναι, χαὶ παρὰ τὰ τῶν μορίων, δι᾿ ἃ τὰ 
μόρια, χαὶ τοῦτο ἀπονείμας τῇ χρείττον: τῶν ἐν αὐτῇ ϑεωρουμένων ζωῶν. 
ὌΝ Perr el nike τ τον ee δ΄ τ αν ne 3 15 ἣ λόγον te ἔχει otxetov xal χυρίως ψυχή ἐστί te καὶ λέγεται, ὡς ἤδη 
ἱχανῶς δειχϑέντι χαὶ ὁμολογουμένῳ χρῆται τούτῳ zat ons εἰ δ᾽ ἐστὶν 80 
Vv ~ > s ἐξ ΄ Ἃ Ἁ wv ea 

εργον ἀνθρώπου ψυχῆς ἐνέργεια xata λόγον 7 μὴ ἄνευ λόγου, 
Η͂ , \ ~ > ~ > ΄ ἈΝ 14a ΄, ~ TO μὲν χατὰ λόγον περὶ τῆς οἰχεῖον ἐχούσης λόγον χαὶ διανοουμένης Woy ἧς 

ϑέμενος, τὸ δὲ μὴ ἄνευ λόγου περὶ τῆς λόγῳ ἐπιπειϑοῦς. χαὶ γὰρ χαὶ 
¢ ’, , ~ , 

20 % χατὰ τὸ πείϑεσϑαι λόγῳ τῆς αἰσϑητιχῆς ἐνέργεια μόνου ἀνϑρώπου ἐνέρ- 

γξια, ὅτι μηδ᾽ ἁπλῶς τὸ ἐνεργεῖν χαὶ χατὰ ταῦτα Get τὸ εὔδαιμον εἶναι 
Ζχ 34 \ A zs . ΄ \ ~ ~ Ἁ 

τίϑεσϑαι. ἀλλὰ χαὶ τὸ εὖ δείχνυσι πάλιν ἀπὸ τῶν τεχνῶν, πρῶτον υὑὲν 

35 τ- — | bed [Ὁ] R - [0] = € R Ἐὶ oS (Ὁ 
> es oe 

@ < o w ᾿ a o- R cy a o- - 2 oOo G R eS @ a @ < < R - χαϑόλου. εἶτα χα 

τῷ γένει τοῦδε χαὶ τοῦδε σπουδαίου. τοῦτο χαϑόλου ὅτι ἐπὶ παντὸς 
i ἘΞ ΄ - " ~> 

25 οἱουδήποτε χατὰ τέχνην ἐργαζομένου ταὐτόν ἐστι τῷ γένει ἔργον τοῦδε 
~ 5 »»Ἅ ΄ \ -~s ~ — . 7 2 oy -- τς δ = ~ ν 

τοῦ ἐργαζομένου χαὶ τοῦδε τοῦ σπουδαίου ἐργαζομένου ὡς χοινοῦ ὄντος 

τοῦ τοῦὺε χαὶ τοῦ ἐχάστου, ἅτε ἐπὶ παντὸς οὑτινοσοῦν ἐφαρμόζοντος τῶν 
> , ε 

χαῦ᾽ ἔχαστα. εἶτα πρὸς σαφήνειαν ἐπαγει ἑνὶ ἀρχούμενος παραδείγματι, ὡς 

μὴ ἀπειρόχαλος εἴη ὃ λόγος. ὥσπερ γάρ φησι χιϑαριστοῦ χαὶ σπουδαίου 40 

80 χιϑαριστοῦ χαὶ τὰ ἑξῆς. τὸ μὲν γὰρ χιϑαρίζειν ὡς ἔτυχε χαὶ εὖ χιϑαρί- 

ζειν ὑπὸ τὸ eRopiiely ἁπλῶς ὡς εἰς γένος θναγεται ἣ δὲ χατ᾽ εἶδος αὐτοῦ 

διαίρορά; ὅτι τὸ μὲν ὡς ἔτυχε χιϑαρίζειν τὸ δὲ εὖ χιϑαρίζειν ἐστί, προστιϑε- 
~ ~ > 

μένης τῷ pabapicely ἁπλῶς ὥς τινος εἰδοποιοῦ διαφορᾶς τῆς xat ἀρετὴν 
Ν " ἂν > 1s ~ 

ὑπεροχῆς πρὸς τὸ ἔργον, ἥτις ὑπεροχὴ οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἣ τὸ ed. ἐπεὶ δ᾽ 45 

τελειότερα a, Similiter v. 5. 8 3 rhesis usque ad δοχεῖ λέγεσθαι (p. 109847) a 

5 προχειρήσεσι a an ἡ δὲ εὐδαιμονία ἢ 9. πορρωτέρω B: προσωτέρω a 11 rhesis 

usque ad 7 μὴ ἄνευ λόγου (p. 10988) ἃ 106 καὶ ὁμολογουμένῳ ἃ: ὡς ὁμολογου- 

μένῳ Β 28 τὸ δ᾽ αὐτὸ Arist. 29 ὥσπερ γάρ --- καὶ τὰ ἑξῆς (30) B: Aristotelia 

plene exhibet usque ad σπουδαίου δὲ τὸ εὖ (p. 1098a12) a 32 τῷ scripsi: τὸ Ba 



τὸ 

᾿ἐμπερίβοχος Tt ὃ λύγος γενό 

10 

35 
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\ 

TO στα és on 
ETA ΘΠ 

A ~ _~ 

“AL διαφόρους ταναλήψεις ποιεῖται, ἀσφαλὲς τῆς περιβολῆς 
3 C , 

ἐπανορϑούμενος. 

p. 1098119 Et δ᾽ οὕτως. 

τς 

ἐστιν, ἔϑεμεν 68 χαὶ ἀνθρώπου ἔργον ζωήν τινα, ἥ ἐστιν ἐνέργεια χαὶ 

τέστιν, ἐὰν ae ἑχάστου ἔργου χαὶ πράξεως τοῦ σπουδαίου τὸ εὖ 

πρᾶξις τῆς ψυχῆς μετὰ λόγου γινομένη, ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων τοῦ σπου- 

δαίου ἦν τὸ εὖ τὸ οἰχεῖον ἔργον ἀποτελεῖν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς μετὰ λόγου 

[χαὶ] ἐνεργείας τῆς woxins τὸ εὖ αὐτὴν ἔχειν τοῦ χατ᾿ αὐτὴν σπουδαίου 
ἐστὶ χαὶ τοῦτό ἐστι τὸ τέλος χαὶ τὸ τέλειον. ἴσως 6 ἄν tts ζητήσαι, 

εἰ ἐνδέχεται μετὰ τς eve τ τινα ΠῚ ὖ ἐνεργεῖν, ἄλλο G& τὸ εὖ 
5 \ if Σ 

εὖ τὴν μετὰ λόγου ἐνέρ- 

ἀλλ᾽ 

χοντως. αλλ 

{Elav. 

Wy, ἁμαρτάνειν τῶν ἔξω σώματος πάντῃ χαὶ γενέσεως, 

ὃ δὲ λόγος ὁ ανὶ 
, \ ΄ 5) ΄ " oP | ε δον - a ϑρώπινος μετὰ τούτων ἐστίν, ἔστ᾽ ἂν ἢ ψυχὴ τῷ σαρχίῳ 

πολλῆς 

αἱ χρόνου μαχροῦ χαὶ πόνου ἐνδελεχοῦς, ὥστε ἐν ἘΣ 

‘i 

Kat se ad πολλὰ 8x τούτου αὐτῇ τὰ ἐμπόδια, 6st γυμνασίας 

τινὰ γενέσϑαι 

χαὶ χατορϑωτιχὸν τῶν δεύόντ TOD: εὖ eee ἐν ἅπασι 

φαίνεσϑαι. διὸ οὐδ᾽ ἀπαγορευτέον ἁπλῶς τὸ ἁμαρτάνειν 

ἔχαστον δ᾽ 

ise) 0 
χαὶ ἢ χατ αὐτὴν Ἐνθεχομενη ἐπ Ὁ ἀναλόγως τῷ ὑποχειμένῳ γένει χαὶ 

\ \ \ , > ν᾿ ἐξ ἣν 

χαι τὴν μετα λόγου ἐνέργειαν. Ev φησι “ATA τὴν OLXELAY 

ἀρετὴν ἀποτελεῖται. ὥσπερ ἀρετὴ τεχνίτου ἣ χατὰ τέχνην 
, 

~ > ’ > 

τῇ υεϑόδῳ, ἥτις περὶ αὐτὸ ᾿χαταγίνετα! χαὶ ἐκ ταύτης TO εὖ 
5 - 

ξν TOLLS ξργοῖς 

΄, a ς -“ ον ἘΠ Ronee arc r Ὁ A N) ἘΞ Ν ΤΩΣ 
πέφυχε iPS PGS οὕτω χαὶ ἀρετὴ ἀνθρώπου ἣ χατὰ τὴν λογιχὴν ψυχὴν 

5 \ Ὕ - v ~ XG ͵ ὃ WAC 23 \ 

Te λειότης χαὶ XAT αὐτὴν ἕν τοις εργοις τοὺ ανϑρώπου Ἢ ανϑρωπος το 

Sr ἊΝ " >) 3) > ~ 

εὖ περιγίνεται τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ἕξεως τὸ εὖ ἐχούσης ἐν ταῖς ἐνεργείαις 

χαὶ ταῖς προχειρίσεσιν. 

> Vv ~ 

‘Qs 2x περιόδου thy περὶ τῆς εὐδαιμονίας συναγαγὼν ἔννοιαν, νῦν τὸν 
ts 

AUTYS ATOOLGWSL οὐχ εἶ (TS 

ὀφείλειν 

ἀγαϑοῦ ἀλλὰ διὰ παντὸς ἐμμένειν αὐτοῦ avt 

λόγον. ὃὲ ψυχῆς ἐνέργεια “ἔστιν᾽, ἀλλὰ 
\ 

γίνεται διὰ τὸ μηδέποτε ἵστασϑαι ὁ τὸν τέλειον ἀνϑρωπον ἐχ τοῦ 

ἐχόμενον. τὰ γὰρ σωφρονιχὰ 

χαὶ ἀνδρεῖα χαὶ ὀίχαια ἔστι χαὶ ἐσϑίοντα ἐπιδείχνυσϑα! χαὶ δαιλοῦντά τισι 

χαὶ ὑπνοῦντα χαὶ πᾶν ὁτιοῦν μετερχόμενον, ὡς ἔχοντα τοῦ εὖ ἐν πᾶσιν 

ἀναφαίνεσϑαι, χαὶ μηδενὸς ὄντος τῶν ἡμετέρων, ὃ μὴ τὸ εὖ πέφυχε χαὶ 

μενος διὰ μαχροῦ τὴν ἀπόδοσιν δέχεται, διὰ τοῦτο 18: 

ὃ λόγος ἡμάρτανε τοῦ προσή- 18ν 

10 

1 ἀπόδοσιν B: 

Diels 9 
X rr - 

ἄλλο δὲ τὸ εὖ 

twat a 

ἀπόδειξιν ἃ 

χαὶ Β: om. ἃ 

εἶναι χαὶ ἄλλο τὸ μετὰ λόγου 

20 φησι B: om, a 

4 rhesis usque ad xat χαλῶς (p. 109814) a 

10 ζητήσαι scripsi: ζητήση B: ζητήσειεν a 

13 ἦν Β: εἴη ἃ 18 χατορϑωτιχὸν Β: 

5 ἐφ᾽ coni. 
restituam 

χατορ- 

28 rhesis usque ad zat ἀρετήν (p. 1098416) ἃ 



10 

15 

τῷ σι 

90 
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τὸ χαχῶς ἐπιδέχεσθαι, τῆς ἀρετῆς χαὶ tis χαχίας aac ἐν πᾶσιν ἐν- [ὃν 
ὶ δείχνυσϑαι. χα 

hws ἢ σπουδαίως ἐν τῇ παρούσῃ διαγόντων ζωῇ. ἔστι ὃὲ “at ἄλλως 
‘4 

παραδείγματα τούτων ἔστι λαβεῖν ἀφ᾽ Exdotov τῶν φαύ- 

Q- εἰπεῖν τὸ γίνεται, ἐπεὶ τῶν πραγμάτων τινὰ ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχει τὸ εἶναι, 

ὡς ἐν τῷ ϑεάτρῳ ἀγὼν χαὶ ἢ ἡμέρα χαὶ 6 ξγιαυ ὅς, τούτων γὰρ ἕχαστον 
ὅλον μὲν ὡς ὅλον οὐχ ἀπηρτισμένον ὑφίσταται, χατὰ μέρος δὲ γινόμενον 

ἀποτελεῖται παρερχομένων τῶν μερῶν. οὕτω χαὶ i ἐνέργεια " χαὶ yao 

χαὶ αὐτῆς τὸ μὲν εγονὸς ἤδη παρῆλϑε, τὸ δ᾽ ἐπιγίνεται μετ᾽ ἐχεῖνο χαὶ 
ἐφεξῆς οὕτως, unt οὐδέποτε ὁλόχληρος ἵσταται ἀλχὰ χατὰ μιχρὸν ἀπαρτί- 

εται. διὸ χαὶ περὶ αὐτῆς οὐχ ἔστιν οἰχεῖον εἶναι εἰπεῖν ἀλλὰ γίνεσϑαι. 

p. 1098217 Kt δὲ πλείους αἱ ἀρεταί. 

Ἐπεὶ τὴν εὐδαιμονίαν χατ᾽ ἀρετὴν τῆς ψυχῆς ἐνέργειαν ἀποδέδωχεν, 
Le ~ δὰ b) \ 5 , 9 Q/ > > 4 δ χὰ ἑνικῶς τὴν ἀρετὴν εἰληφώς (οὐ μία δέ ἐστιν, ἀλλὰ πλείους αἱ ἀρεταί), διὰ 
τοῦτο ταῦτα προσέϑηχξ, τῇ ἀρίστῃ τῶν ἀρετῶν χαὶ τῇ χατ᾽ αὐτὴν ἐνερ- 

5 - ἡ >) Ἃ δ᾽ n ~ ~ ~ 

γείᾳ ἀπονέμων τὸ εὖ. αὔτη δ᾽ ἂν εἴη ἢ φρόνησις, ἣ τοῦ λογιστιχοῦ τῆς 
Ψυχῆς ἐστιν ἀρετή. τοῦτο ὃδέ ἐστι τῶν τ αὐτῆς τὸ ἐξαίρετον, προϊ- 

) 
τῶν ὑφειμένων χαὶ χατορϑοῦν χαὶ μετ᾽ αὐτῶν τὰ προσήχοηντα, ad 

‘ 

5 ~ 

υ 
‘ 

δὲ xat xa? ἑαυτὸ τὰ οἰχεῖα χαὶ μὴ ἀποπῖπτον tod δέοντος. 

p- 1098118 Ἔτι δ᾽ ἐν βίῳ τελείῳ. μία γὰρ χελιδών. 

‘Etgpa παρατήρησις, ἣν δεῖ φυλάττειν ϑεωρεῖν βουλομένους τὸ εὔδαι- 
- > ΄ > ΄ ra re ~ ia 

μον. δεῖ yap φησι τοῦτο ἐν βίῳ τελείῳ ἐχτείνεσϑαι, ὡς μέχρι τοῦ τέλους 
τῆς παρούσης τοῦ ἀνθρώπου ζωῆς τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν ἀνένδοτον ἐπεχ- 

- 
! τείνεσϑαι. ὡς γὰρ χελιδὼν ἄγγελος ἔαρος οὖσα οὐχ ἀρχεῖ ula πρὸς τὴν 

τῆς ὥρας ταύτης σημείωσιν ἀλλὰ δεῖ πολλὰς φανῆναι, ἵνα δι’ αὐτῶν τὸ 

τῆς ὥρας Ἰναρίσοϊιεν εὔκρατον, αἴτιον γινόμενον ἀναζωώσεως τῷ τοιούτῳ 

ζῴῳ παντὶ ἐν προ τον ὑποχειμένῳ νεχρῷ διὰ τὸ χειμέριον ψῦχος, a 

68 οὐδὲ μία ἡμέρα ἀλλ᾽ ὁ χρόνος ἅπας ὃ τῇ παρατάσει τῆς ὥρας ταύτης 
΄ 

ἁρμόδιος, οὕτως οὐδὲ μαχάριον χαὶ εὐδαίμονα μία ἡμέρα 7 ὀλίγος χρόνος 
‘ ποιεῖ, ἀλλὰ δεῖ διὰ τέλους παραμένειν χατορϑουμένην thy τοιαύτην ἐνέρ- 

> led ~ ~ ~ > ~ , . 

yerav, ἵν᾽ οὕτω τῷ χαλῶς βιοῦντι ἀληϑῶς τὸ μαχάριον ἐπιλέγοιτο. 

p. 1098220 [leptyeypagdw μὲν οὖν τὸ ἀγαϑὸν ταύτῃ. 

I] ὃΖ ἘΠΕ Ae ἘΠ bY ἢ δὴ δ τῇ a Te w A SENN ἈΕῚ ene 
po EWEVOS εἰπειν τι SOTLY EV DOLU.OVUE TE PLT, LUE μεν TOMAS προ TE ἣν 

if. συνάγων ἀπὸ χοινῶν ἐννοιῶν χαὶ τῶν δοχούν- ¢ 
ἐπιειχεστέροις χαὶ τοῖς σοφοῖς, εἶτα ἐγγίσας τῇ 

τὰ προσόντα τῇ εὐδαιμον 

των τοῖς πλείοσι χαὶ τοῖς 

11 

19 

rhesis usque ad zat τελειοτάτην (p. 1098217) a 12 ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a 

20 

30 

35 

40 

rhesis usque ad ὀλίγος χρόνος (p. 1098420) a 30 τῷ a: τὸ B ol rhesis 

usque ad ὕστερον ἀναγράφειν (p. 1098 421. ubi ἀναγράψαι Arist.) a 
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10 

ne or 

30 

35 

b EY , πὶ ~ >, ~ Pa es . = , > a {4 ~ fea ~ 

εὐδαιμονίᾳ. χαὶ τῶν αὐτῆς οἰχειοτέρων δραττόμενος ἧλῦε μέχρι τῆς ζωῆς. 18ν 
χαὶ πολλῶν οὐσῶν ζωῶν. at τῷ ἀνϑρώπῳ πρόσεισι, τὰς μὲν χοινὰς εἴτε 
φυτοῖς εἴτε ζῴοις παρῃτήσατο ὡς ἀνοιχείας πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου 

" . \ , Μ 

λόγου ἀπόδοσιν ual λοιπὸν ὑπελίπετο ζωῆς εἶδος τὸ λόγον ἔχον χαὶ διανο- 
a 5 

us 
΄, ~ ὌΝ > ~ > \ ΄ > SiS, 

OUWEVOY. τοῦτο GE Ory διελὼν εις TO “ATA O ei Ὅν, χαὶ τὸ XAT ξενεργξιαν. 

΄ \ 

OT ι 
ὃ 

πρὸ en PoP) 4 ee ς.- σξλειὶ * 
TO OEUTEDOY ECEAECATO WS TEAELO 0ὴν χὰ 

‘ 
ἐφαρμόζον. τῇ τελειότητι, ἤτοι 
\ ~ PEN ΄ Q \ > , ‘ = 

τῇ εὐδαιμονίᾳ. ᾧ προσϑεὶς τὸ σπουδαῖον τὸν ὁρισμὸν ἀπετέλεσεν, λαβὼν 50 
c , ΠΕ , v ἴ \ fQ ΄ Aes > Fa ὡς ἀχόλουϑον τό τε ἄριστον χαὶ τὸ διὰ βίου τελείου: ὡς εἶναι τοιάνδε 
A a περι ραν Renn Poe Pe MN eee acne we THY ὅλην περιγραφήν, εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά γινομένη. άτὰν τὴν 

ἀρίστην ἀρετὴν ἐν βίῳ τελείῳ. REPU ΡΨ ὃὲ ταύτην ἐχάλεσεν, ὥς τινα 

χύχλον οὖσαν χαὶ ἐντὸς ἑαυτῆς τὸ ἀνθρώπινον ἀγαϑὸν περιχλείουσαν, 

πολλαχύϑεν μὲν συναγόμενον χαὶ Ex πολλῶν ἀναφαινόμενον, ἃ περὶ αὐτοῦ 

ἐξετάζων περ τὸν udev, ὡς ἐν βραχεῖ δέ τινι τῷ λόγῳ περιχλειόμενον, ὃν 
Ι » ‘ 

χαὶ διεδτότοονν ὠνόμασεν, ὡς ἀγαλμά τι χαὶ εἰ χόνα ὄντα, 6 οὗ τὴν 19: 

εὐδαιμονίαν τ (Couey τί ἐστιν, ἣν χαὶ ἀναγράφων ἑξῆς παρίστησιν 
> 

ὡς χαλῶς χαὶ προσφυῶς ἀποδέ οτᾶι [ὩΣ] 

yp 

p. 1098222 Δόξειςε δ᾽ ἂν παντὸς εἶναι. 

Ἔν τοῖς ἀδήλοις φησὶ κατ᾽ οὐσίαν χαὶ χεχρυμμένον τὸ τί ἐστιν ἔχουσι 5 

δυσχερὴς ἢ τούτου εὕρεσις. εἰ δέ τις ταῦτα χαλῶς τῷ λόγῳ περιγράφει, 

ἤδη παντὸς ἂν εἴη τοῦ βουλομένου πλατῦναι αὐτά, ὡς ἀπὸ ϑεμελίου χαὶ 

ῥίζης τινὸς ἀρχόμενος τῆς περιγραφῆς τοιοῦτον ὥσπερ εἴ τις ἄγαλμα ἰδὼν 

εὐτέχνως τὸ ἀρχέτυπον ἐχμιμούμενον, ἤδη υὑὲν ἀϑρόον ἔχει τοῦ πρωτο- 

τύπου τὸν γαραχτῆρα ὁρώμενον, εἶτ᾽ ἐξετάζων χαϑ᾽ ἕχαστον μόριον, ἀνευ- 
ρίσχει τὴν ἰδέαν, ἀφ᾽ ἧς ἢ τοῦ ἀγάλματος διατύπωσις γέγονε, χαὶ κατα- 
υανϑάνει αὐτὸ ἀχριβῶς τῷ ἀρχετύπῳ παρατιϑείς, ὅτι χαλῶς χαὶ προστρῶς 10 

τῷ πρὸς ὃ fier ἐγχεχάραχται, πᾶσαν ἐχείνου υιμούμενον τὴν ἐμφάνειαν. 
aie: i 
ὡς γὰρ ἐπὶ τούτου ἢ δυσχέρξια πᾶσα τῆς wtwyGsws τῷ ἐργάτῃ τοῦ ἀγαλ- 

ματος πρόσεστι, τὸ OF χρῖναι ual ἐξετάσαι, εἰ χαλῶς ἢ μίμησις γέγονε χαὶ 
, 5 c~ sy ~ 

εἰ τὴν δέουσαν hee φέρει πρὸς τὸ ἀρχέτυπον, ῥᾷον xal οὐ πολλοῖς 

δυσχερές, οὕτω χαὶ ἐφ᾽ ὧν δυσέυρετον τὸ τί ἐστιν, ἢ πλείστη δυσχολία 
περὶ τὴν τοῦ λόγου ἐστὶν εὕρεσιν, ἢ GE τούτου ἀνερεύνησις χαὶ διάρϑρωσις 1 

\ 

ὶ ΓΝ χαὶ ἐξέτασις, εἰ wy χαλῶς ἀποδέδοται χαὶ ἱχανῶς παριστᾷ τὸ ζητούμενον, οὐ 

πάνυ δυσχερής. δόξειε γὰρ ἄν, φησί, χαὶ 6 χρόνος εὑρετὴς ἣ συνεργὸς 

ἀγαϑὸς εἶναι τῶν τοιούτων, ἤτοι τῶν συμβαλλομένων εἰς τὴν διάρϑρωσιν. 

ἐχ γὰρ τῶν χατὰ χρόνον συμπιπτόντων πολλὰ προσλαμβάνομεν εἰς τὴν 
v 

τῶν ἀφανῶν δήλωσιν. εἰπὼν δὲ εὑρετὴς ἐπήνεγχεν ἐπιδιορϑούμενος 7, 
’ 3 Ἁ 5 by ~ 

συνεργός" OD γὰρ ἐφευρίσχει ὃ ypovos GAN ἄλλοϑεν οὔσης τῆς αἰτίας, 
3 ’ , \ ΄ 

ἐς ἧς τὰ ἐν τῷ χρόνῳ συμπίπτοντα γίνεται, συνεργεῖ χαὶ ὃ χρόνος τοῖς 20 
ι 

οἰχειοτέρων seripsi: οἰχειότερον Ba 9 ὅλην a: ὅτι B 17 rhesis usque ad γεγόνασιν 

ἐπιδόσεις (om. at p. 1098 428) a 19 περιγράψει B: περιγράψοι a 21 ἀρχόμενος 

| 
> 

τῆς περιγραφῆς B: ἀρχομένου τῆς γραφῆς a 20 ἐμφάνειαν Β: ἐμφέρειαν ἃ 
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χρόνῳ τὰ πράγματα ἐξετάζουσιν εἰς τὸ ἐχδηλότερον ta περὶ αὐτῶν λε- 19: 

Ἰόμενα γίνεσϑαι. οὕτω γὰρ χαὶ αἱ τέχναι ἐχ βραχέων ἀρξάμεναι ηὐξή- 
ϑησαν. ἑχάστης (ap τέχνης, εἴτε λογιχῆς εἴτε πραχτιχῆς. ὁ πρῶτος ἀρξά- 

μενος βραχύ τι τῆς τέχνης ἐφεῦρε, πολλῶν GE χαὶ ποιχίλων συμπιπτόντων 

5 χατὰ τὸν γρόνον, ἐξ ὧν ἀνθρώποις τῆς τέχνης ἢ χρῆσις ἀναγχαία Wess 
~ 

ἄλλα χαὶ ἄλλα tots προλαβοῦσι προσεύρηνται καὶ οὕτως 7 αὔξησις γέγονε. 

p. 1098225 Ilavtos γὰρ προσϑεῖναι τὸ ἐλλεῖπον. 25 

Tis ἀρχῆς ς χαταβληϑείσης χαὶ ἤδη λαβούσης τῆς ψυχῆς pee τοῖς Ὡς 
/ ’ 
Ξ πράγμασι πρόφασιν, τὰ εἰσέτι λείποντα προσϑεῖναι παντὸς ἂν εἴη τοῦ 

c t ~ ~ ἊΝ > ~ ΄ aX > ‘ \ at 

10 ἑπομένου χαλῶς τῇ προχαταβεβλημένῃ ἀρχῇ. λέγει OF ἀναγραφὴν τὴν τοῦ 

ὅρου διάλυσιν χαὶ τὴν τῶν ἑπομένων ἀνεύρεσιν τῇ οὐσίᾳ τοῦ δριστοῦ (ὃ 

yap ὅρος περιγραφή, ἐν συντόμῳ δηλῶν τὴν οὐσίαν τοῦ πράγματος), οὕτως 
8 ἢ τούτου διάλυσις ἀναγραφὴ ἐν εὐούτητι τὰ μέρη τοῦ ὅρου ἐξετάζουσα 

χαὶ ἔχαστον τούτων δειχνύουσα χαλῶς εἰλημμένον ἐν τῇ περιγραφῇ; οἷον 

15 ὡς ἐπὶ ἰατριχῆς. ἀποδεδομένης γὰρ αὐτῆς τέχνης ὑγιεινῶν χαὶ νοσωδῶν 

χαὶ οὐδετέρων, 6 τὸν λόγον τουτονὶ διαλῦσαι βουλόμενος ἕχαστον μέρος 
΄ ΄ 5» - Nay es > ΄ > Q~ > 

τούτου λαμβάνω ofS toast χαὶ δείχνυσιν εἰλημμένον ὀρϑῶς εἰς napa- 
a) ~ ~ ~ 

στασιν τοῦ τί at Hoe ἢ τέχνη. ὃ χαὶ Γαληνὸς ποιεῖ ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ 
> 

ἐπιγραφομένῃ Téyvy μιχρᾷ ὅλην πραγματείαν ἀποτελῶν συνισταμένην ἐχ 

90 τῆς τοῦ βῥηϑέντος ὅρου διαλύσεως. 80 

1098296 Μεμνῇσϑαι δὲ χαὶ τῶν προειρηυένων yor. p t | it Ot eae | 

Thy τῆς εὐδαιμονίας περιγραφὴν διὰ τοῦ ἀποδοϑέντος λόγου πεποιη- 40 

χὼς βούλεται ἤδη αὐτὸς ποιῆσαι χαὶ τὴν τοῦ λόγου διόρϑωσιν χαὶ προχα- 

ταβάλλεται τὰ πρὸς αὐτὸ συμβαλλόμενα, χαὶ πρῶτον ὅπως ταύτην ἐχδεχ- 

25 τέον. εἶπε γὰρ χαὶ προλαβών, ὅτι οὐ χρὴ ὁμοίως ἐν πᾶσι ζητεῖν τὴν 

ἀχρίβειαν ἀλλὰ χατὰ τὴν ὑποχειμένην ὕλην ἁπανταχοῦ: ὧν μεμνῆσϑαι χαὶ 

πὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον οἰχεῖον τῇ μεϑόδῳ. οὐ μόνον Mes νῦν Tpotperetar’ xa 

i 
᾿ \ (ἢ \ Ce ee κι 2 Kr ~ > ‘ ae Ὥς. IO - \ Ξ =! wis 

φησι χατὰ τὰ υπηχειυξνα ξἐπις τειν Ost τὴν ey AKA χαὶ XATA Tas 
, ‘ , \ 5» , = 

μεϑόδους τὰς χαταγινομένας περὶ αὐτά, ἵνα χαὶ an’ αὐτῶν οἰχείως ἐχάστῃ 45 
S = 5 Ξν » τω " x 

30 % τοῦ ἀχριβοῦς ἀπαιτῆται ἀπόδοσις. εὑρίσχομεν γὰρ πολλάχις διαφόρους 
/ -} ΄ ΄, 5 \ b] 

μεϑόδους χαταγινομένας περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον, οὐ χατὰ τὸν αὐτὸν 
, be . Δα in] ‘ ΝΑ , . Ἁ , ¢ 

σχοπόν, ἀλλὰ τὴν μὲν χατὰ τήνδε, τὴν δὲ χατὰ τήνδε τὴν πρόϑεσιν, ὡς 
- ’ ~ ΓῚ 4 ἣν >] - J ~ . xa /N , 

δεῖν οἰχείως τῇ πρηϑέσει ual τὸ ἀχριβὲς παρ᾽ αὐτῶν ἀποδίδοσθαι. παρά- 
il ‘ ! ‘ ϊ 

Ν τ ; Regs ‘  SiAy- 
δειγμα τοῦ λόγου téxtwv χαὶ γεωμέτρης, περὶ ζήτησιν ἄμφω τῆς Gpys 

35 γωνίας χαταγινόμενοι. ὀρϑὴ δὲ γωνία ἐστὶν ἢ ἀποτελουμένη, ὅταν εὐϑεῖα 
> ? 50 , Ω." ‘ “© fa ~ Vv "» »-" 

ἐπ᾿ εὐθείας σταϑῇ χατὰ χάϑετον, ὡς ποιεῖν ἴσας τὰς ἐφεξῆς γωνίας. ὃ 50 

21 rhesis usque ad γὰρ τἀληϑοῦς (p. LOV8adl) a 24 αὐτὸ B: αὐτὸν a 29 αὐτῶν 

B: αὐτῆς a 



σι 

10 

30 
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\ 57" 

! 

Cape ie 5 a7 σ ~ , oA ~ 5 ΄ 

ὡς ὃ οἰχοδόμος ὥστε στῆσαι χίονα opvtoy τῷ λεγομένῳ ἄλφα ὀργάνῳ 
A | ‘\ Vv ΄ ,ὔ A ΝΑ v ’ ’ τι 5 [ἢ 

πρὸς τὴν ὄρϑωσιν ἐχάτερος χρώμενος. τὸ ὃξ ἄλφα ae ἐστιν opto- 
> 

γώνιον, οὗ τὴν boon γωνίαν τῷ ἀνισταμένῳ ξύλῳ εἴτε λίϑῳ ἐ ἐφαρμόζ ζοντες 
χαὶ πρὸς αὐτὴν αὐτὰ ἀπευϑύνοντες Opa τε ποιήσουσιν ean χαὶ ξδραῖα ϊ | 

υὲν οὖν τέχτων ζητεῖ τὴν ὀρῦήν, ὡς ὀρθῶς ἐφαρμόσαι τὰ ξύλα πρὸς ἄλληλα, 19r 

τῇ στάσει διὰ τὴν ὀρϑότητα γίνεσϑαι. | GAN οὗτοι μὲν τοῦτο ὡς τέχτων 1[9ν 
A oe , > ΄ - ΄ 

χαὶ οἰχοδόμος ποίησουσιν. ὥσπερ χαὶ ἢ χάϑετος ἐν χρήσει τῷ οἰχοδόμῳ 
ΟῚ > aa ὉΔῚ A eee \ \ ae ὙΨΡΑΣ ΝΥ , a A ~ Se ae 

Etat χατ Optas γωνίας πρὸς τὸ τοῦ παντὸς μέσον διὰ τῆς μολιβδίδος ίν 
\ Vv > ’ \ \ \ > ΄ + 

ὃ ἔργον εὐθύνοντι χαὶ τὸν τοῖχον ἀνιστῶντι ὀρϑόν te χαὶ ἀπαρξγλλιτον. 
‘ 4 £ , 4 

χαὶ τούτοις μὲν ἴσως μέχρι τοσούτου ἢ περὶ τὴν ah γωνίαν axptBera, 

ὡς μηδὲν πλεῖον ἐπιζητοῦσιν αὐτῆς 7 ὅσον πρὸς τὸ ἔργον αὐτοῖς συμβάλ- 
« ΄ WN ΡΞ Li a ᾿ μὰ 5 ΄ is \ ms A = > Q~ > ΄ ~ 

Aetat, 6 ὃὲ γεωμέτρης see τε οὐσίαν xual ποιότητα τῆς ὀρϑῆς ἐπιζητεῖ, 
(ees) 27 \ > \ \ 37» \ ~ 

τί τέ ἐστιν. ἐξετάζων χαὶ τίνα ἔχει διαφορὰν πρὸς τὴν ὀξεῖαν χαὶ ἀμβλεῖαν. 

ρ εἰ συμβάλλεταί τ τ τὰ ὠρεὶ πρὸς ὑλιχὸν ἔργον χα 
, 

ae QL τὶ Φ a Os moat @ a < R Qu ~ Ὁ -Ὡ- 

τί ἐστιν ἢ ὀρϑὴ χαὶ ὁποῖόν ἐστι, τουτέστι τίς ἢ οὐσία ὁ αὖτ ἧς χαὶ τί ὅπ R 
oOo 

‘ τι >: 

{20 ἐπὶ ταις τῶν πραγυάτων οὐσίαις χαὶ τὰ παρόντα αὐταῖς 

τ δὶ ς s Ἁ 3 ~ ~ id 

EVOLOXELY χαὶ TO ETOWEVA. OVTW γάρ ἣ περὶ αὑτῶν δ γνωσις ἡμὶν 

χαὶ 
~ an“ 5 ~ 

περιγίνεται. τοῦτο δ᾽ ay τὸς (ee τὸ χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς γραμματιχῆς. 1 
oe Ἁ / ~ , 

ἔχαστον Ἰὰρ μέρος τοῦ χατὰ σύνταξιν λόγου μανθάνοντες οὐ μόνον εἰς τὰ 

εἴδη διαιροῦμεν χαὶ εἰς τοὺς τύπους, εἰ τύχοι, χαὶ τοιαῦτά τινα ἐξετάζομεν. 

ἀλλ᾽ ἐρευνῶμεν χαὶ τὰ ἑπόμενα, ὡς λείαν τὴν γνῶσιν ξαυτοῖς Φ ς aA εὶ 

8. αὐτῶν περιποιησόμενοι. τὸ αὐτὸ O& χαὶ ἐπὶ τῶν χατὰ γεωμετρίαν oy RU 

ἧς τῶν γίνεται χαὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως. τοὺς μὲν οὖν οἰχοδόμηυς χαὶ τὸ 
\ 5 ~ 5 , \ ΟῚ ~ ~ 

XTOVIS ἀπαιτητέον TO ἀχριβὲς περὶ τῆς opts, ὅσην πρὸς αὐτὴν ἱχανῶς. 

oe 

0 

> ~ \ - 
ὅταν χρεία ἢ. ἀπευϑῦναι τὸ ΡΥ ΚΟ γον: as ὃξ Ἰεξώβετρας ὅσον περὶ 15 

αὐτῆς ἣ ὀρϑή ἐστι χαὶ τῶν > τὶ [Ὁ] [= Ox x € τ R cy 
1 

= R oO [ὩΣ = ov (=) < 2 - c ΘΟ. RQ. » 
ἰῷ 
> { ,΄ “ r= | [ΟἹ Ὧ ἘΞ 

\ “a vs Ὁ ~ ee A 
γάρ τουτοῦ χαι ϑεωρεῖν ἡ ξπιστὶ 

X p. 1098231 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ ἐν tots ἄλλοις. 

~ ae oy = pap ὦ (eg AN δ ΄ ΄ oc > od ~ Ξοἷ 

Εἰς παρασταᾶσιν TOU OTL χατᾶα τὴν ὑπηχξιμξνὴν ὕλην οξι LATELY ΤΎΥ 

5 5 ‘ 5 \ \ > > , σ ἢ 

axptBer ay λαβὼν εις πο 5 (De τὴν ὀρθὴν χαι O&loas Ex TAUTYS OTL χαὶι 

" c , ΄ a) 

ἐν ἑνὶ πολλάκις ὕποχει μένῳ διαφόρως πέφυχε ζητεῖσϑαι ἢ ἀχρίβεια οιὰ 20 
\ ~ Q/> o \ SUN 

τὸ τῶν υεϑόδων διάφορον, at περὶ αὐτὸ χαταγίνονται, πρὸς τὸ χαϑόλου 
ε avs o > ~ 

τὸν λόγον ἀνήνεγχεν ὡς δέον οὕτω χὰν τοῖς ἄλλοις ποιεῖν, εἶτα χαὶ αἰτίαν 

yet " ἣν συλληπτιχῶς εἶπε χαὶ οὐχ εἰς πλείω αὐτὰ ἐξέτεινε παραδεί- 

eee ὅπως 130 φησι μὴ τὰ πάρεργα τῶν ἔργων πλείω τίγνηται. 
X Ἁ 

ytyy 

τὸ γὰρ προχείμεν νόν ἐστιν ἀναγράψαι τὴν ἀποδεδομένην περὶ ἐὀδόν μοι τὲ 
‘ 

> 3 a 

ὑπογραφήν. εἰ δ᾽ ἐπιδοίημεν ἑαυτοὺς Gt ὧν συστησόμεϑα τὸ δεῖν τὴν | 

- 3Ξ: ΕΞ ore ΠΡ Seas πῶ, a ΤΗΝΕ πεν ἥν ΡΞ ae 
ἀχρί ξειαν οἰχειὼς τοις TE UTOXELWEVOLS ξπι- τειν χαι ταις τερὶ AUTA ξΞχου- =o 

1 

vulg. 18 γένοιτο a: γίνηται B 28 rhesis usque ad πλείω γίνηται (p. 1098433) a 

ot ὑπογραφὴν Corr. eX περιγραφήν B 

ἐφαρμόσαι scripsi: ἐφαρμόση Ba 15 ὁποῖον Ba et Arist. cod. Lv: ποῖόν Arist. 
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mx 5 ~ v \ a A ~ 4 

σαις υεϑόδους, πλείω ἔσται τῶν spe τὰ πάρεργα. διὸ ταῦτα χαταλι- 19v 

9 
/ > ? 7 ΄ 

πόντας μεταβατέον ἐφ᾽ ἕτερον τοῖς εἰρημένοις ἀχόλουϑον. 

σ 

ἣν ὑπάρχει ἐχείνων ἔχαστον τῇ εὖ 

τῆς οὐσίας αὐτῆς ἔστιν, ὡς εἶναι ταῦτα δι᾿ ἀποὃε 
, ~ \ ~ ΄ 

γόμενα χαὶ συνιστάμενα ἐχ τῶν προτέρων χαὶ αἰτίων τοῦ συμπεράσματος, 
> Jt. OK Ν ~ ~ - - - ” 
ἀλλ 7 2x τῶν δοχούντων ἢ τοῖς πολλοῖς ἣ τοῖς σοφοῖς ἢ ex τῶν ὑστέρων 

΄ τ \ 4 ΟΝ ~ lied ~ ao »} ~ We o WEY 

συνήχϑη τὰ πρότερα. αἱ G& τοιαῦται δείξεις τοῦ ὅτι οὐ τοῦ διότι εἰσίν, 

10 ὡς τὸ πρᾶγμα δειχνύουσαι μόνον ὅτι ἔστιν, οὐχὶ GE χαὶ τὴν αἰτίαν ἀποδι- 
δοῦσαι δι’ ἥν ἐστιν, διὰ τοῦτο νῦν ταῦτα προστίϑησιν, ὡς οὐ πάντα δεῖ 

~ > ἀπαιτεῖν ἐπιστημονιχῶς δείχνυσϑαι χαὶ διὰ τῆς χυρίως αἰτίας. πᾶσα μὲν 35 

γὰρ δεῖξις συλλογιστιχὸν ἔχει μέσον ὅρον τινά, ὃς αἰτία ἐστίν, οὐχ ἅπας 
‘ ¢ ' ? 9 

555} > . Vv ~ , 5 , 

& συλλογισμὸς αἰτίαν ἔχει τοῦ πράγματος μέσην λαμβανομένην, ἀλλ᾽ εἰσὶν 

15 of χαὶ μόνο" τοῦ συμπεράσματος αἰτίαν παραλαυβάνουσιν, οὐδὲ πάντες ex 
᾿ ; TREE He e 

τῶν) προτέρων ἀλλ εἰσὶν οἱ χαὶ 2x τῶν ὑστέρων δειχνύουσιν. of χαὶ οὐ 
τς ἢ sta ζ ΔΝ, ΕΣ ΔΕ τι 0) gE πῇ τοῦ διότι ἀλλὰ τοῦ ὅτι λέγονται, ὡς τὸ εἶναι τοῦς TOE δειχνύοντες μόνον, 

, > >? » ene | \ \ ΘΝ > ¢ \ NYAS ~ ~ ~ ἀν - τὰν \ 

GAR οὐχὶ χαὶ τὸ διὰ τί, οἷον ὁ ὑὲν διὰ τοῦ σφαιριχοῦ τῆς σελήνης τοὺς 40 

διαφόρους σχηματισμοὺς τῶν φωτισμάτων δειχνύων διὰ τῆς αἰτίας δειχνύει 
~ ΄ Ἁ ~ , \ ~ ~ 

20 τοῦ πράγματος χαὶ τοῦ διὰ te λέγεται, ὁ δὲ διὰ τῶν φωτισμῶν τὸ σφαιρι- 
’ 5 -Ὁ ~ % . / \ ~ σ χὸν ἐχ τοῦ αἰτιατοῦ τὸ αἴτιον δείχνυσι χαὶ τοῦ ὅτι λέγεται. χαὶ ὃ Ex 

~ . ~ , \ 5 . ΄ \ 

τοῦ πυρὸς δειχνύων εἶναι χαπνὸν ἐχ τοῦ αἰτίου τὸ αἰτιατὸν δείχνυσι (καὶ 
, o > » ) 5 - - \ > 

χυριὼς αὐτῇ AT τόδει Gl ts), ὃ ὃ ἐχ TOD χαπνοῦ TO εἰναι TO πωρ ἐχ τοῦ αἰτιατοῦ 

a 
» ~ , 

ὃ αἴτιον (καὶ τεχυηριώδης ἢ ἀπόδειξις χαὶ τοῦ ὅτι λέγεται). τοιγαροῦν 
; 

ets \ > ᾿ \ > N) ἘΠ — “eae = 
5 ἐπεὶ οὐ δυνατὸν ἐπὶ πάντων αἴτια πρὸς τὰς ἀποδείξεις παραλαμβάνεσϑα!: 43 τῷ 

οὐ μόνον τοῦ συμπεράσματος ἀλλὰ χαὶ τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ ἔστι πολλὰ 
uy ἔχειν αἰτίας τοιαύτας δυνάμενα, ἀναγχαῖον ἐν τούτοις ἀρχεῖσϑαι, εἰ 

μόνου τοῦ συμπεράσματος ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ τοῦ πράγματος ἀποδιδοίη τις 

αἴτια. ἀλλὰ χαὶ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἐπιστημῶν παρ᾽ αὐταῖς 

80 εἰσι, τὸ ὅτι μόνον δεχόμεναι, ἱχανὸν τοῦτο πρὸς ἑαυτῶν παράστασιν ἔχουσιν. 

οὐδεὶς οὖν ἀλόγως ζητήσει τὸν γεωμέτρην, διὰ τί τὸ σημεῖον ἀμερὲς 7 
tal > ‘ ΄ ν ~ 

ἐφ᾽ ἕν διαστατὸν ἢ γραμμὴ ἤ τι τοιοῦτον. 50 

νι a? o al = ᾿ 

p. 109802 Τὸ δ᾽ ὅτι πρῶτον χαὶ ἀρχή. 

Τοῦτο χατασχευαστιχὴν τοῦ τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπιστημῶν μὴ ἔχειν τὸ 
-" , > » - ~ > ‘ eg > , v > ~ 

35 διὰ τί f Tap αὐτοῦ. πρῶτον γὰρ χαὶ ἀρχὴ τὸ ὅτι ἐστίν, ἤγουν Ev τοῖς 

1.2 καταλιπόντας Β: χαταλιπόντες ἃ 3 rhesis usque ad περὶ τὰς ἀρχάς (p. 0980) ἃ 

12 ἐπιστημονικῶς ὡς δείκνυσθαι ἃ 15 αἰτίαν ἃ: αἰτίας B 16 τῶν a: om. B 

18 διατὶ B: διότι a 20 διατὶ B: διότι a 21 δείκνυσι χαὶ τοῦ ὅτι --- τὸ αἴτιον 

(24) bis B 25 αἴτια B: alttova ᾿ 29 aitta B: αἰτίαν ἃ 30 διὰ τί Β: διότι a 
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5 

πρώτοις χαὶ ταῖς ὁ ἀρχαῖς τὸ ὅτι ἐστὲ παραλαμβανόμενον τοῦ διότι χωρίς, 19» 

ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἀνίοντες τὸ εἶναι ΡΣ ἢ ἀνέλωμεν, πρώτων ἀρχῶν 

uy οὐσῶν. ἐν γὰρ | τῷ ΑἸ ΠΝ “ATA τὸ ἄχρον πῶς ἂν εὑρεϑείη τὸ πρῶ- 20r 

tov; ἔλαβε δὲ τὰς ἀρχὰς εἰς μέσον, ty’ ἐχ τούτων πιστώσηται τὸ μὴ δεῖν 
5 ἐπὶ πάντων τὸ διότι ζητεῖν, ἀλλ᾽ εἶναί τινα ἐν οἷς οὐδεμίαν αἰτίαν ζη- 

τοῦντες οὔτε τοῦ πράγματος οὔτε τοῦ συμπεράσματος αὐτόϑεν πίστεως 
ἑτέρας χωρὶς ταῦτα παραλαμβάνομεν. εἶτ᾽ ἐπεὶ χαὶ (ἐν) ταῖς ἀρχαῖς πολ- 

λάχις ἀδηλία εὑρίσχεται χαὶ δεῖ λόγων τινῶν εἰς σαφῆ αὐτῶν γνῶσιν, πα- ὅ 

ραδίδωσι καὶ τρόπους xa)’ ods ἡμῖν ἢ περὶ αὐτῶν γνῶσις σαφὴς περι- 

10 γίνεται. 

_1098b3 Τῶν δ᾽ ἀργῶν αἱ μὲν ἐπαγωγῇ. Ρ ρχ » 14 

1. " \ b] , ~ ΟῚ ~ x a.) 3 QR Se , 

Exet τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπιστημῶν μὴ δι᾽ ἀποδείξεως εἶπε γινώσχεσϑαι 
μηδὲ τὸ διότι περὶ αὐτῶν ἀποδίδοσθαι ὥσπερ τινὸς ἐρωτῶντος, χαὶ πῶς 

ταύτας γνωρίσομεν χαὶ ἐπιστησόμεϑα ἀγνώστους οὔσας χαὶ μὴ ὑποβαλλο- 10 

15 μένας ἐπιστ τήμῃ το ρον es διὰ τῶν ἀδήλων ὄηλα τὰ ἄδηλα γίνεσϑα!), 

παραδίδωσι τοὺς τρόπους, Ot ὧν Tulv ἢ γνῶσις τῶν ἀρχῶν περιγίνεται, 
΄ v ~ - - 

ἄλλους παρὰ τὴν ἐπιστήμην ὄντας. ἐπαγωγῇ μὲν ϑεωροῦνται ὡς αὖται" 
\ ~ > ~ WV \ 5 ΄ bls \ PLAS Vv v Qs \ 7 

τὰ TH αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἴσα, χαὶ ἐὰν ἴσοις toa gate, τὰ ὅλα 

ἐστὶν ἴσα. εἰ γάρ τις περὶ τούτων ἀμφιβάλλει, ἀποδεῖξαι μὲν οὐχ ἔχομεν, 

20 παριστῶμεν ὃὲ ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς, ἀριϑμοὺς χαὶ pee προσλαμβάνοντες 
> \ vy s σ ~ > ΄ 3 ΄ Ces - 

χαὶ ἀλλὰ ὁσὰ μετρεῖσθαι δύνανται. εἰ γάρ τις τυχὸν ἐν μετρῷ ὕεῖτο wo- 1ὅ 
΄Ν a7 \ Cpe Ἢ a/ Vv 5» ~ τ} ¢ > v 

VAGUS OSXH χαὶι STEPUS GEXA LGUs AVTALS, εἰῦ ἔχατ τέρα δεχάδι ας ισας 
2 @ 

a Os 
Ὁ 

" 9 γ a > RU Ae NBR he ee πὶ 
TPS σει οιον ὁ χᾶι ὁ | 5 “At [0] 

᾿ ἢ ς xual ς, ἴσα τὰ ὅλα ἔσται, ἥτοι 
id ~ 4 > ~ ~ \ 2 τὰ πρότερα τεϑειμένα μετὰ τῶν προστεϑέντων αὐτοῖς. ταῦτα μὲν ἐπαγωγῇ 

τῷ σι γνωρίζονται, αἰσϑήσει ὃὲ ὡς τὰς ἑχάστου τῶν πρώτων στοιχείων οἰχείας 
4% > , ΡΝ, Δ ‘ c [4 

γνωρίζομεν ie οἷον πυρὸς μὲν THY ϑερμότητα, ἀέρος OF τὴν ὑγρό- ϊ 5 

a a ~ δ δὰ Lan = 2 ι ~ Niece ΄ M5 eee Pha 

THTA, ὕδατος THY ψυχρότητα, γῆς τὴν ξηρότητα, ἐθισμῷ GF ὡς at ἀρεταί. 20 

πῶς γὰρ ἄλλως χαλὰ εἶναι γνωρίσομεν τὰ σωφρονιχὰ ἢ ἐχ τοῦ πράττειν 
- \ o > , 0 ν᾿ { ΄“» 2 ᾿ς ὯΝ / 

ταῦτα χαὶ οὕτως ἐν τούτοις ἐθϑίζεσϑαι ταῖς πράξεσιν ; ἐμπειρίᾳ Gs γινώ- 
5 4 ’ὔ 5 Ἁ 

80 σχομεν τὰ ὠφέλιμα, ὃ ἐπὶ φαρμάχων χαὶ τροφῶν γίνεται. ex γὰρ τοῦ πολ- 

λάχις πεῖραν λαβεῖν τὴ ςὃε τῆς τροφῆς 7 τοῦδε τοῦ φαρμάχου τὸ ὠφέλιμον 

αὐτὸ 7 βλαβερὸν εἶναι πιστούμεϑα. 

ay 

΄ ΙΧ ΄ ΄ τ- , 

p. 10984 Μετιέναι δὲ TElLPATEOVY EXAGTAS Ἢ πεφυχάασι. 

τῷ ~ bv τῆς εὐδαιμονίας ὅρον εὑρεῖν σπουδάζων οὐ μάτην εἰς μέσον thy 

35 περὶ τῶν ἀρχῶν λόγον παρεισενήνοχεν ἀλλὰ καὶ λίαν οἰχείως χαὶ προσφυῶς" 

7 év a: om. B 8 ἀδηλία a: ἀδήλου B 11 δ᾽ ἀρχῶν Ba et Arist. cod. Mb: 

ἀρχῶν δ᾽ Arist. vulg. rhesis usque ad ἄλλαι δὲ ἄλλως (p. 1ODSb4) a 12 ἀπο- 

δείξεως B: ἀπόδειξιν a 17 ἐπαγωγὴ a: ee ae B 22 χαὶ ἃ: 7) B 

dd rhesis usque ad τῶν ζητουμένων (p. 1098b8) 



οι 
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ο 
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ρος \ WRC: f \ Shoe | ~ 3 xX > 3 , 9 ἀρχὴ γὰρ χαὶ ὅρος. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ περὶ αὐτοῦ οὐ τὸ διότι ἀπαιτητέον. 20r 
> 2 Ὁ \ \ 7 \ ΄ > > Ὁ 7 > \ \ 2 

ἀλλ txavoy τὸ ὅτι χατὰ τρόπον ἀποδιδόμενον, ἐπεὶ χαὶ παρὰ ταῖς ἐπι- 
δὴ Ψ - 5 - 5» - ‘ say ᾿ 

στήμαις ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὐχ ἀξιώματα μόνον zat αἰτήματα ἀλλὰ χαὶ ὅροι 80 
΄ ε > , ~ τ > ΄ 

τάττονται. ὡς ἐν γεωμετρία σημξῖοην εἶναί φαμεν οὗ μέρος οὐϑὲν χαὶ γραυ- 

pay μῆχος ἀπλατὲς καὶ ἑξῆς τὰ λοιπα, χαὶ οὐδαμῇ τὸ διότι πεοὶ αὐτῶν 
w \ Ve ~ ~ > 

οὔτε ζητεῖται οὔτ᾽ ἀποδίδοται. χἄν τις αὐτὰ λόγος πιστοῖ, τοῦ ὅτι οὗτος 
> 5 ΄ ~ ~ 

οὐ TOD διότι ἐστίν, οἷον ὡς ὅταν λαβόντες ὅτι πᾶν τὸ πεῤατοῦν τοῦ περα- 
£ ~ ~ a“ ΄ 

τουμένου λείπεται μιᾷ διαστάσε' χαὶ ὅτι σῶμα τριχῇ διαστατὸν ὃν ὑπὸ 
᾽ τῆς ἐπιφανείας περατοῦται. διὸ χαὶ διχῇ διαστατὸν ἢ ἐπιφάνεια, ἑνὶ δια- 35 

~ s , ~ 5 ΄ 

στήματι, τῷ Bader, λειπομένη τοῦ σώματος, μῆχος χαὶ πλάτος μόνον 
Ἐξ ς Fue τς ~ 22. - of c= --: “εὐ σ πὸ: wee γ΄ an - ‘ c= ἔχουσα, ἣ ὃὲ γραμμὴ μῆχος μόνον, ὡς περατηοῦσα τὴν ἐπιφάνειαν, ὡς 
> \ ~ 9 ΄ > ~ 

εἶναι χαὶ TO σημεῖον ἀδιάστατον χαὶ ἃ 
ΤᾺΝ Ἂν 2 ) 33> A αὐ QS Ff > \ ‘ σ id ,~ , ἌΝ περατοῖ. χαὶ ὅρα ὅτι ἐπ᾽ οὐδενὸς τὸ διότι ἀλλὰ τὸ ὅτι ἁπλῶς ἀποδέδοτα!. 

\ v ~ ~ \ \ 

χαὶ ἔστι τόπος οὗτος ἕτερος τῆς τῶν ἀρχῶν βεβαιώσεως παρὰ τοὺς εἰρη- 
~ 
ι 

4 ΄ hi 

μένους τρεῖς. ἤγουν τὴν ἐπ τῶ τὴν αἴσϑησιν τὸν ἐϑισμόν, ἐπεὶ χαὶ 

διὰ συλλογισμοῦ ἔστι ποτὲ ὅρον συστήσασϑαι. ἀρχὴν ὄντα ἀποδείξεως, ὅτι 40 
΄ ΄ > ~ ~ sy 2 > > 

δρισμός ἐστι τοῦ ὁρισμοῦ. ἀλλ΄ οὐ διότι Getxvdovtas οἷον ὡς ἐπὶ δυεῖν 
2 ΡΈΕΙ, a ~ a an Se | ~ 2 ΄ ἘΞ ὃς ἐκ e \ 

ἐναντίων διμογενῶν et τις Datépov λήψοιτο τῶν ἐναντίων tovds τὸν δρισμὸν 

ὄντα, δείξει τὸν ἐναντίον τοῦ ἐναντίου Te) ae ὡς ἐπὶ λευχοῦ zat ué- 

t γὰρ τὸ λευχὸν χρῶμ Ua διαχριτιχὸν ὄψεως, ἔσται τὸ μέλαν χρῶμα 

συγχριτιχὸν ὄψεως. ἀλλὰ ual χατὰ μέρος ἄν τις τὰ συν'στῶντα τὸν δρισμὸν 
χατασχευάζων δείξῃ ὅλον ᾿ τῷ ὑποχειμένῳ ὑπάρχοντα, οὐ μὴν τὸ διότι 45 

ἐπ᾿ οὐδενός. ἀλλὰ τὸ ὅτι ἀποδώσει" ὃ χαὶ ἐνταῦϑα ὁ ̓ Αριστοτέλης ἐποίησε, 
τί ἐστιν ἢ εὐδαιμονία ἀποδιδούς. Ψυχῆς γὰρ αὐτὴν ἔδειξε πρῶτον εἶναι 

λογικῆς, ἔπειτα οὐ δύναμιν GAN ἐνέργειαν, ε 
~ ~ ΄“- σ 5 - ΄ ΄ Η͂ > σι 

τῶν υξρων OELEAS EXAGTOV, EX τὴς TOUTWMY συνϑέσεως TOY G00V OTETEAEOEYV. 

2 A δι \ , ¢ ~ 5 ~ ΄ - , 

TEL O& XAT Bla φόρου ς TOOTOUS FT τῶν ἀρχῶν γνῶσ to μιν περιγίνεται. 

Ρ».: eed ἐπ ΡῪΝ <4 ΓῊΣ ae 2A) NX = ee Ὅν, ε--: ἜΜ τ κοι 

οιὰ τοῦτο ΦΉ σιν ὅτι τειράτξον εχαστας XATA τὸν τρύπον SXELVOV μετέρχεσϑαι 

~ c ~ Vv C \ >] . 4 a7 ~ 

γνωσιν μιν ἐρχεσῦαι. UAL STLGSELATSEOY OTOVOTY, 50 ov 
as xa’ ὃν πεφύχασιν εἰς 

> Qo~ ,~ v \ XY > ~ c ΄ , 

ὅπως παραδοϑῶσι χαλῶς. ἤγουν χατὰ thy οἰχεῖον Exdoty τρόπον. προτρεπό- 
. a OF , . " ΄ ra > ~ rc 

μενος ὃξ εἰσέτι πλέον πρὸς THY χατάληψιν τῶν ἀρχῶν, προστίϑησι doxet 
εἶ ~ Ἃ \ σ ~ 7 ΄ > ‘ 

γὰρ πλεῖον ἢ τὸ up eee τοῦ παντὸς εἶναι ἢ ἀρχή, ὥσπερ τινὸς προ- 
\ ‘ ~ 2 ~ > » 

ὃ βραχὺ χατὰ μέγεϑος τῆς ἀρχῆς ἐν ταῖς λέξεσι xat ϑαυμά 
> ~ >) ~ Cc ΄ ~ > 

Covtos, εἰ βραχεῖα οὖσα μεγάλα ἐν τοῖς ϑεωρήμασι δύναται, ταῦτα ἐπι- 
\ I/F dy to tee \ 

v TALS Λλεξεσιν ἀλλὰ TO ον" 
Jf = 4 =, ‘ ov Ἀ , aa Q = 4 pal Ae 5 = ~ 

MEDEL, UN YAP Opa, φησί, τὸ βραχὺ τῆς ἀρχῆς 
Σὰ 7 = ie Ὰ an ΣΕ ibd ee god, Ria eth aay ae (ae Dv 

χατὰ οὐναμῖν UTED φαλλον. τὸ γὰρ TAY τῆς ὑξεωρίας ταῖς αποῦειζεσι 90» 

συμμερίζεται, ὡς τὸ μὲν πλεῖον ἢ τὸ ἥμισυ προσεῖναι αὐτῇ. τὸ δὲ λοιπὸν 

τοῖς συλλογισμοῖς χαὶ ταῖς ἀποδείξεσιν, ὡς χαὶ τὰς ἀρχὰς σὺν ταῖς ἀπο- 
 ,» \ C ~ \ ΄, o \ a, 5 >» ,» 2 135: 
δείζεσι φανερὰ χαϑιστᾶν τὰ ζητούμενα, ὅτι γε χαὶ αἱ ἀποδείξεις Ex τῶν 

1 χαὶ διὰ ἃ: ἣ διὰ Β 2 τρόπον Β: τρόπου ἃ 4 οὐϑὲν B: οὐδὲν ἃ 11 δειχνύον- 

ται ἃ δυεῖν Β: δυοῖν ἃ 21 χατὰ μέρος ἄν τις scripsi cum Vat. 1622: χατὰ μέρος 

ὄντες τοὺς Β: xal τὰ μέρη τις τὰ ἃ 22 χατασχευάζων ἃ: χατασχευάζη B δείξη Β: 

δείξει ἃ 28 ἑχάστας ἃ: ἑχάστοις B 32 7 τὸ Ba et Arist. Ha: 7 Arist. vulg. 

ἡ B: om. a 39 φανερὰ B: φανερὰς a 
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5 ~ ΄ ~ of ~ {A ‘ ᾿Ὶ ᾿] Ἁ ~ 

ἀρχῶν δρμώμεναι TO οἰχξεῖον ἐνεργοῦσιν, ὡς ἐοιχέναι τὰς wey apyas τοῖς δῦν 
5 ( ΄ \ ~ σῷ Ay Gh ae ε΄ > \ ~ Wye v ~ 

athovetas χαὶ τῷ dev τῷ ἀγῶνι ἢ apxn Ts χινήσεως, γοῦν τῷ ποιη- ὅ 
ἀπ - οὐξίξεις c aN G yo. ὦ Whee ay 

TOOELCELS TONS ἀγωνιζομέ νοις. χαι O λάτων οὕτως () 

~ , ’ὔ na 

TLAW ALTO, τας ὁ 

ἀπείχασε. 

Ὡς 

- rh > \ ayes De ere > Lf 2 ἊΝ 

5 p. 109809 ἄχεπτεον OF περι αὐτης οὐ μόνον EX τοῦ συμπεράσματος. 

Γ᾿ ~ / ἘΞ Ἁ -Ξ, πεν = ξεν. Ἂ στα Gq >] 4 ~ 

HM τοῦ λέγειν περὶ τοῦ τῆς εὐδαιμονίας ἀρισβ θύοι ustapas εἰς τὸ χοινῶς 
ἘΣ +e - ‘ τ τ ΣΕ ας εἰπεῖν περὶ τῶν ἀρχῶν χάτεισιν εἰς τ ἀρχήν. ἣν αὐτὸς ἔϑετο τὴν εὐδαι- 10 

΄ ΄ > \ gi 5 ΄ «-ν6 ,\~ -Ὁ- 5 » ΄ ᾿ 

μονίαν ὁρισάμενος. ἐπεὶ ὃὲ συλλογισάμενος διὰ πολλῶν συνῆξεν αὐτήν. τὸ 
“ > Ve itn 24 > iN a os mer, oN PN ae 5 me Me LS IS 
OTL οὐ TO OLOTL ZTOOLOOUG, φησὶ νῦν ὅτι OXETTEOV 1 cpt a0 τὴς st ZAU.OGLOS 

ral 10 ὅρος τῆς εὐδαιμονίας ὁ anodobets οὐ μόνον ἐχ τοῦ συμπεράσματος. ὃ αὐτὴ 
ε ΄ > νι \ ΄ σ > ΄, \ 2 ἢ κι ἊΝ, ΧΑ = = ee ee - = ΄ 

ἀρχὴ χαι 0 ρος εὄτι, χαὶ CE ὧν O ἐς τουτέστιν ἐχ τῶν bi cia 

ἐξ ὧν 7 περὶ αὐτοῦ δεῖξις συντέϑειται, ἀλλὰ πρὸς πλείω πληροφορίαν Ge 

σχοπῆσαι χαὶ Ex τῶν λεγομένων περὶ αὐτῆς aed τε τῶν gees Ων ἐπὶ 1 

ἑτέρων πολλῶν, ἵνα πάντων ἀλλήλοις συμφωνούντων, τῆς τε χατὰ τὴν λο- 

15 γιχὴν θεωρίαν ἀχολουϑίας xal τῶν ἅ φασι πάντες περὶ αὐτῆς, εἴη δῆλον 

ὡς ἀληϑεύει ἢ περὶ αὐτῆς ἀπόδοσις. ὃ γὰρ ἐν τῷ λόγῳ τὸ ἀληϑές, τοῦτο 

ἢ ὕπαρξις ἐν τῷ πράγματι. ὅταν οὖν τὰ SG τῷ πράγματι συνάδῃ 

τοῖς περὶ αὐτοῦ λεγομένοις, δῆλον ἂν εἴη ὅτι ἀληϑὴς ὃ λόγος ἐστίν, ὥσπερ 

χαὶ ὅταν ψευδὴς ὃ λόγος ἢ, ταχέως ὑπὸ τῆς ἀληϑείας ἐλέγχεται, τῶν 

20 πραγματων μὴ συμφωνούντων τοῖς λξγομ. υένοις. 20 

p. 1098b12 Νενεμημένων δὴ τῶν ἀγαϑῶν τριχῇ. 

or 
> 4 ! > Τὰ ᾿Ξ 5 = ΕΝ ἜΝ ZN , ς 4 = 3 A 

Emet ψυχῆς ἐνέργειαν zat ἀρετὴν τὴν εὐδαιμονίαν ὡρίσατο, αὐτὸ 2 
~ ~ > / ΄ Ἃ ὦ / ~ ΄ 

τοῦτο τὸ ψυχῆς εἶναι ἐνέργειαν ὡς χαλῶς εἰλημμένον νῦν παρίστησιν. 

δμολογούμενον λαβὼν ἐχ τῶν παλαιῶν φιλοσόφων τὸ εἰς τρία διαιρεῖσϑαι \ es ἱ 7 17 ' 
Cw, > > - - > \ ~ 

τὰ Tap ἡμῖν ayata εἰς ta τῆς ψυχῆς, εἰς τὰ τοῦ σώματος, εἰς τὰ ἔξωϑεν, 
χαὶ χυριώτατον λέγεσϑαι τὰ περὶ ψυχὴν τῶν λοιπῶν χαὶ μάλιστα ayatd. 

τῷ ́ι 

εἰ γὰρ ἢ ψυχὴ χρεῖττον σώματος χαὶ τῶν ἔξωϑεν, ἐξ ἀνάγχης χαὶ τὰ 

ig ay χυριώτερα χαὶ μάλιστα τῶν σωματιχῶν χαὶ τῶν ἔξωϑεν, 

τὰς δὲ πράξεις χαὶ τὰς Ψυχιχὰς ἐνεργείας οὔτε τοῦ σώματος a οὔτε τι 
80 μᾶλλον τῶν ἔξωϑεν, ἀλλ᾿ ὁμολογεῖσϑαι ταύτας εἶναι περὶ ψυχήν, χἀντεῦϑεν 80 

συνάγεσθαι ex τῆς τῶν φιλοσοφούντων ὁμολογίας. τῶν Ψψυχιχῶν εἶναι ἀγα- 
ϑῶν τὴν εὐδαιμονίαν: ὡς εἶναι τὸν συλλογισμὸν τοιοῦτον: αἱ ἀγαϑαὶ mpa- 

p 
~ ΠΝ 

γγειαι ὑπὸ τὰς PENS πράξεις χαὶ ἐνεργείας ἀνάγονται" πᾶσαι 
΄"» \ os , ~ 

TPAcets XAL ἐνέργειαι τῆς wp x75 εἰσ ἀμ τ ἴδ ἀγαϑαὶ ἄρα πράξεις χαὶ ἐνέργειαι 

perc ὠς. βῆσηρο Ὁ Ε A apes. Ese ε [ 35 τῆς ψυχῆς story χαλῶς ἄρα εἴληπται ὅτι ψυχῆς ἐνέργεια 7 εὐδαιμονία 
/ 

ἐστίν. 

4 [ἰλάτων } Ὁ} ὃ δὲ Ba ut Arist. cod. Kb: δὴ Arist. vulg. rhesis usque ad 1 5 1 

διαφωνεῖ τἀληϑές (p. 1098b12) a 21 rhesis usque ad τῶν φιλοσοφούντων 

(p. 109818) a 25 εἰς τὰ τῆς ψυχῆς -- μάλιστα ἀγαϑά (26) B: om. a 20 χυριώ- 

τατον Ba: scripserim χυριώτατα ex Aristotele 29 τι! B: εἰνὸς a 
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o- x R = ° a 7 ἴω 5 wry o wy a = _ On 4\ 4 neo = = p- 1098b18 Ὀρϑῶς ὃ ὶ ὅ [ 

Καλῶς μὲν οὖν, φησίν, εἴρηται ὅτι τῆς ψυχῆς εἰσιν αἵ ἐνέργ ΞΡ oles tee εὐσηξ ua) SBR os Se 
» Vv ~ ~ Vv ~ > \ / 

πράξεις χαὶ οὔτε τοῖς σωματιχοῖς οὔτε τοῖς ἐχτὸς συντέταχται" οὐ μόνον 
5? 

δ᾽ ἐχεῖνο ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ὀρθῶς, ὅτι τὸ τέλος πραξ ran @ aA ea (η΄ wy χαὶ ἐνέργειαι 40 
κ4 \ 4 4 ” ~ ~ ‘ 

5 λέγονται. οὕτω γὰρ χαὶ τὸ τέλος εἴη ἂν τῶν mane Mea ἀγαϑῶν χαὶ 
> ” ~ ~ v ~ , > \ δὲν 

οὔτε τῶν σωματιχῶν OUTE τῶν ἐχτός. εἰ γὰρ ἐνέργειαι χαὶ πράξεις τὸ 
‘ / ~ ΠῚ e \ 3 4 ~ \ A 

τέλος, πᾶσα! GF αἵ πράξεις χαὶ ἐνέργειαι τῶν περὶ ψυχήν, τὸ τέλος ἄρα 
τῶν περὶ ψυχήν ἐστιν ἀγαϑῶν. διαφέρει ὃὲ τοῦτο τοῦ πρὸ αὐτοῦ, ὅτι ἐν 

~ ~ PD] , > 

ἐχείνῳ μὲν τὸ χαλῶς eipyotar ψυχῆς ἐνέργειαν τὴν εὐδαιμονίαν εἶναι 
, ie es Dees aC ΛΝ ΦΡΕΝῚ δι πγεο ΕΣ Cy Jee a 3 \ > ΄ 

10 συνέστησεν, ἐνταῦϑα δὲ τὸ ὀρϑῶς λέγεσϑαι πράξεις εἶναι χαὶ ἐνεργείας 
\ sy WW X 2 [τὰ > ea i ΄“ ἀπ ΤᾺ = τὸ τέλος. TO GE τινὲς προσέεϑηχεν, OTL οὐχ ἁπλῶς πραξεις χαὶ ἐνέργειαι 45 
\ / 3 ‘ / v 3, 5 Ἁ \ > { γ La) ar ~ 

TO τέλος ἀλλὰ ποιαί, ἤτοι χατ ἀρετὴν χαὶ ayatat. συνάδει δὲ τῷ 

λόγῳ χαὶ τὸ εὖ ζῆν. ex τῶν φιλοσοφούντων τὸ ρῥηϑὲν συστησά 
» ~ ΄ ¢t >) Ἁ 

συνίστησιν ἔτι τοῦτο χαὶ ἐχ EDU ὁμολογίας. ἣ δέ ἐστι τὸ εὖ ζῆν 
f 

15 χαὶ εὖ πράττειν τὸν εὐδαίμονα, ἃ χαὶ ἄμφω ἐνεργείας καὶ πράξεις δηλοῖ, at δὴ 
' 

περὶ ψυχήν εἰσιν, ὡς εἴρηται, ὡς clvat sxe) cobc τῷ τῆς εὐδαιμονίας 

δρισμῷ συνῳδόν. τὸ δὲ σχεδὸν τέϑειται δι᾿ εὐλάβειαν φιλόσοφον. ἐν- 
a7 ΄ 

" 
\ > 

SYETAL γὰρ Stval τινας μὴ sot WIA χαὶ εὐπραξίαν τὴν εὐδαιμονίαν λέγοντας 9 
t 
—] 

, ~ >) ~ 

SpOv TL τῶν SVOpywy, otoyv ἡδονὴν 7, πλοῦτον 7 TL τοιοῦτον STSpOyV. 

NTS | 2 aN A ~ pe eM ὧν. , “3 ‘ 5 »7 Vv , 

επει παρα τῶν πλείστων SULA τις χαὶ ξυπρᾶςια ca ee TELOTEOV τῷ Θ a . 8 Lay 

Sop OR τοῖς λέγουσι xat pytéov ζωήν ἀγαϑὴν xat πράξεις ἐπαινετὰς thy 
τάρχξειν. 

+> 
EvOaL Ἔ = ~L 2° = 

Ρ. 1098622 Oorvectuascacd eit 

᾿Επιζητούμενα χαὶ δοξαζόμενα χαλῶς τὰ περὶ εὐδαιμονίαν | ζητούμενα. 2k 

25 οὕτω δὲ ταῦτα εἶπεν ὡς οὐ πάντων λεγόντων τὸ αὐτό, ἀλλ᾿ ἄλλων υὲν 
, ΓΝ c , >\ > \ Ly 5 

TOOS, ετερῶν OS TOOE. El γὰρ παᾶντες ἔλξγον TO αὐτό. οὐχ ἂν YY ξἕπι-ὴ- 
5 ~ 2) 2 ε \ > ΄ Xo ΄ 

ούμενον το λεγόμενον INN O09 ὠνούμενον. γῦν ὃ ἐπεὶ ὁ ᾧξν TOOS, ὁ 

or 

tT 
a> >. tr ΞΟ διὰ oN = = λ } μ. “τοί Ξ ὃ oa ary \ ee = 

ΘΕ TOOE, © (eae εστι OLA TO πρὸς ah Ἢ αι οιαφξερξσ αι. OWWS χαιϊὶ OUTWS 

- ῶ 7 5) , ε ΄ - > 

LOVE φαίνεται πάντα τῷ pea ὑπάρχοντα, Ws 0 λύγος φᾶνξι. ἔπεξι 

0g 

Mz 

ars 
ἘΝῚ AN hee ὃ Σὲ) ΩΣ DES 3 Ane we WARE LAR Oe AN th 

30 γὰρ τὸ EY UEY ἫΝ τῊν EVO αμονίαν εἶναι Ψυχῆς νεργξιᾶν XAT ἀρετὴν, “av 
- 
ι τὶ τήν τις ἁπλῶς αὐτὴν abet χἂν φρόνησιν χαὶ σοφίαν τινὰ χἂν ταῦτα πᾶντα 

χἂν τούτων τι LE’ ἡδονῆς 7 οὐχ ἄνευ ἡδονῆς, συνῳδὰ πάντα τῷ λόγῳ. 
πᾶντα. γὰρ ταῦτα τῆς ψυχῆς καὶ ἀρετὴ ψυχῆς ἔχαστον, ὥστε τῷ λέγοντι 

λόγῳ Ψυχῆς ἐνέργειαν εἶναι nat ἀρετὴν τὴν εὐδαιμονίαν πάντα ταῦτα 10 

1 rhesis usqne ad zat εὐπραξία (p. 1098}592) ἃ 2 at B: oma 9 ἐνέργειαν Y 
corr. rubro ex ἐνέργεια B 10 ἐνεργείας a: ἐνέργειαι B 11 ἐνέργειαι B: ἐνέρ- 

yea ἃ 15 zat (ante ἄμφω) Β: om. ἃ 21 πράξεις ἐπαινετὰς B: πρᾶξιν 

ἐπαινετὴν ἃ 23 rhesis usque ad 7 οὐχ ἄνευ ἡδονῆς (p. 109825) a SL ἐρεῖ 

B: ἐρῇ a 
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(na Ἔτι aes. , o ~ Χ oe ε ὯΝ ΄ ᾿ 
ὑπάρχοντα φαίνεται, μόνον ὅτι ταῦτα μὲν ἕξεις. ὁ ὃὲ λόγος ἐνέργειαν Pr 

? We ΄ > oc” » " ΄ δ 

εἴρηχε τῆς “at ἀρετὴν ἕξεως, ἢ δ᾽ ἡδονὴ ἐξ ἀνάγχλης ἕπεται τῷ συναι- 
~ la > ‘ ~ ἫΝ > ~ 

σϑανομένῳ ἑαυτοῦ ἔχοντος εὖ. εἰ γὰρ ἐπὶ τῷ εἶναι ποῦν τις τοῦ εἶναι 
4 9 5 5 iad ~ v ~ 

ἀπολαύων, οὗ φύσει τῶν ὄντων ἐφίεται ἔχαστον, πῶς ἂν οὐχ ἥδοιτο πλέον 

σι Ov aL τῷ εὖ εἶναι, ἐφετοῦ ἐφετωτέρῳ ὄντι. εἰ δὲ χαὶ περὶ τὴν εὐδαιμονίαν 

ΕΝ χαὶ οὐ περὶ τῆς εὐδαιμονίας, οὐδὲ τοῦτο ἀνέμφαντον, ἀλλ᾿ ὡς 

τῶν ταῦτα λεγόντων τὴν μὲν οὐσίαν αὐτῆς μὴ Ε ξ πη: τὰ περὶ αὐτὴν 1ὅ 

δ᾽ ἐμφαινόντων 7 ἐν χρόνῳ ὡς εἰπεῖν ἁπτόμενα ἣ πρὸς αὐτὴν ἐπιπολαιό- 
τ pov ἔχοντα. 

10 p. 1098b26 “Etepor δὲ χαὶ τὴν ἐχτὸς εὐετηρίαν. 

Ap ~ Se CL >} aa ΄ - Ἂς ol A A Qr 

NDT) οὐχ ὡς ἐν τῷ ὁρισμῷᾷ χαὶ αὐτὸ TapAhnovEYV ε 

χαὶ οὗτοι τῷ λόγῳ οὐχ ἠναντιοῦντο, παραλαμβάνοντες μὲν χαὶ τὰ εἰρημένα, 
~ \ 5 ~ ἦι \ δ 5 Ἂν, 2) ,ὔ σ ΄ 7 ~ 

σὺν ALTOLS GE XAL THY SXTOS SVETTPIAY ὡς TL παραπλήρωμαι τάττοντες. ὃξι 20 

iy Syeare 3) if, ~ i μ᾿ ΄ ΄ 

{Zp “at AUTTS EVLOTE τῷ εὐδαίμονι ὡς συνεργοῦ πρὺς ἐνεργείας τινας. 

15 p. 1098026 Τούτων δὲ τὰ μὲν πολλοὶ καὶ παλαιοὶ λέγουσι. 

ὧν περὶ εὐδαιμονίαν εἰρημένων τὰ μὲν πολλοὶ χαὶ παλαιοὶ ἄνδρες 
‘2 τοι χαὶ ἔνδοξοι. τοῖς μὲν οὖν διὰ τὴν ν παλαιότητα τὸ αἰδέ- 

SE Pea ed Ἃ Ν " ιὰ τὸ ἔνδοξον, οὖσι σοφοῖς. οὔτε οὖν τούτους οὔτε ἐχείνους 90 (ie FS σιμον, τοῖς δὲ 

δοτέον διαμαρτάνειν ἁπλῶς ἐφ᾽ οἷς φασιν. 

20 p. 1098029 ᾿Αλλ ἕν γέ τι ἢ τὰ πλεῖστα κατορϑοῦν. 

am > ἊΝ σ INT \ vO 5 ~ \ ~ v 

Ey εἰπὼν WOTED ἠδέσϑη τοὺς ἀνορᾶς, εἰ τοσηῦτηι χαὶ τοιοῦτοι (ον 
Ὁ ~ 

τ 
“ ΄ Q~ (een (q\¥2 > + ‘ 5 > > \ 

ἕν τι μόνον χατορϑῶσαι ῥηϑήσονται, ἐφ᾽ οἷς περὶ εὐδαιμονίας εἶπον. διὰ 
- ” \ ~ > 

τοῦτο ἣ τὰ πλεῖστα ἐπήνεγχε. 

p. 1099029 Τοῖς μὲν οὖν λέγουσι τὴν πᾶσαν ἀρετήν. 

25 Ot ἀρετήν. φησί, τὴν εὐδαιμονίαν εἰπόντες συνῳδὰ μὲν τῷ ἀποδο- 81 
Σὲ , ε > 9 δ iN ΣΝ ate λό" Pee Wine v ἘΞ να τς Και} > 

ξντι περι αὐτῆς ξειπὸν lee WS Sven) (ELAS οὐσὴης τΎ Ξ SVOALWOVLES AAT 

“0 τῇ. πλὴν πολὺ διαφέρει ἐν χτήσει ὑπολαμβάνειν ἢ χρήσει τὸ ἄριστον. 

nat ἐν ἕξειν ἢ even γείᾳ. ἢ μὲν γὰρ χρῆσις zal χτῆσις ἐπὶ τῶν ὀργά- 

νων λέγεται χαὶ εἴ τι τούτοις ἀνάλογον, ἣ δ᾽ ἕξις χαὶ ἐνέργεια ἐπὶ τῶν 
wv ΄ » . ~ 

30 ἔν τινι ϑεωρουμένων ποιοτήτων χαὶ τελειούντων αὐτό, οἷον πλοῦτος wey 80 

ὃ ἑαυτοῦ Β: ἑαυτῷ ἃ τις ἃ: τῶν Β 10 in rhesi add. συμπεριλαμβάνουσι 

(p. 1098626 ut codd. Arist. MbOb: συμπαραλαμβάνουσι Arist. vulg.) a 15 xat πα- 

Aatot a ut Arist. vulg.: xat οἱ παλαιοὶ B rhesis usque ad τοῖς ὅλοις (p. 1098 39) a 

16 εἰρημένων bis B 20 7 τὰ Ba et Arist. cod. Kb: 4 xat Arist. vulg. rhesis 

usque ad ἕξει 7 évepyela (p. 1098%33) a 24 πᾶσαν Ba et Arist. codd. HaLbOb: om. 

Arist. vulg. 30 τελειούντων corr. ex τελειουσῶν B: τελειουσῶν a 
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~ 

81 

χαὶ τὰ ταῖς ems ὈΠΡΙΠδ ae ἐν χτήσει εἶναι τοῖς ἔχουσι λέγονται. 2Ir 
χαὶ δεῖ χρῆσϑαι αὐτοῖς Eee ς τὰ δέοντα ὡς μὴ μάτην 7 τούτων εἴη χτῇσις. 
SS ae ee sa ae TRS Oi δον a ON Aer Sa] δὲ χαὶ ἐπιστήμη xal ἀρετὴ ἕξεις τῆς ψυχῆς, ἐν αὐτῇ μὲν ὡς ἐν 

> ? / re Ἁ Sr ~ > Ἂν > \ > \ 

ὑποχειμένῳ οὔσαι., τελειωτιχαὶ 6& τοῦ ἐν WM εἰσι. χαὶ GEL XAT AvTAs 

a X 4 ate ξξεις a id 5 ae \ C ~ \ 

ἐνεργεῖν. ὡς μὴ μάτην τὰς ἕξεις ἔχοιμεν. ὡς γὰρ ϑησαυρῷ uh φαινο- 

o- μένῳ μάτην 7 χτῆσις, οὕτω χαὶ ἕ 

ὑπάρχειν διάχενον. 
εἰ ἀγαϑῇῷ un ἐνεργούσγῃ, εἴη av τ 
— Y A} ' i aes | 10 il ξιὴ 5 

p. 1098033 Τὴν μὲν γὰρ ἕξιν ἐνδέχεται μηδὲν ἀγαϑὸν ἀποτελεῖν. 

Διαφορὰν ἐν τούτοις παρίστησι τ 
TR a SE ε γούσης ἐνεργείας, ὅτι οὐ μιχρά ἐστιν, ε ἱ 

λεῖν ἀγαϑὸν ἐν τῷ ὑποχειμένῳ οὖσαν, ὡς ἐπὶ τοῦ χαϑεύδοντος τέχτονος 
Ἃ wv nn 4 x Ἃ > 

ἢ ἄλλου tov τεχνίτου ἢ Sivas ἢ νόσῳ τυχὸν ἢ ἀσχολία τινὶ 

τῆς ἐνεργείας ἐχχοπτομένου. τὴν δ᾽ τ ἀδύνατον μὴ ATOTEA 
 S 

oO) - 

τῇ ἕξει ἁρμόδιον. ὡς οὖν ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἕξεων ἔχει χαὶ τῶν χατ᾽ α 

évepie ὧν, οὕτω xal ἐπὶ τῆς ἀρετῆς. πράξει yao ἐξ ἀνάγκης 6 xat 
‘ 

΄“- > \ ~ σε 3 \ ΄ 
αὐτὴν ἐνεργῶν χαὶ εὖ πράξει. ex γὰρ ἀγαϑῆς ἕξεως ἀγαϑαὶ προβαίνουσιν 

ἐνέργειαι. 

p. 1099.3 Ὥσπερ δὲ Ὀλυμπι ἄσιν. 

[4 \ > ~ A ,~ > 4 ~ 

Δείχνυσι xat 2x παραβολῆς to χαλῶς ἐνέργειαν εἰρῆσϑαι ψυχῆς ahh 

οὐχ ἕξιν τὴν εὐδαιμονίαν. ὡς γάρ, φησίν, ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς γυμνιχοῖς 

εἰσί τινες ἰσχυρότατοι ἀλλ οὐ στεφανοῦνται διὰ τοῦτο, εἰ μὴ ἐνεργοῦσι 
χαὶ ἀγωνίζονται (τῶν γὰρ ἀγωνιζομένων εἰσὶν οἱ στέφανοι), οὕτω χὰν τῷ 

, ~ Υ ~ \ 5 ~ ς ΄ \ -» 

βίῳ πολλῶν ἴσως χαλῶν χαὶ ἀγαϑῶν οἱ πράττοντες ὀρθῶς χαὶ τὰς ἕξεις 
y δὰ οἷν ΄ 4, τῷ 2 ΄ , wad 
ἔργοις ἐπιδειχνύμενοι, Exeivor ἐπήβολοι γίνονται. ἤτοι εὔποροι δόξης χαὶ 

΄ a Ny 1.5 : ~ > τῷ > 
μαχαριότητος. at δ᾽ ᾿θλυμπιάδες ἀγῶνες ἐν ᾿Αρχαδίᾳα τελούμενοι Διὶ 

᾿θλυμπίῳ. | 

vy Ὁ ΄ ~ σ ~ 

p- 109927 Ἔστι δὲ καὶ 6 βίος αὐτῶν xa® αὑτὸν δὺς ἕως τοῦ 

» σ Vv e δ. 4 A > > 5 \ \ 

Actéas ὅτι te ἐστιν ἢ εὐδαιμονία χαὶ τί ἐστιν, ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὰ 
\ 

t χωρεῖ δύο προβλήματα: χαὶ παρίστησι τίνα 
ΣῈ 

τε 

ὑπάρχει. τοῦτο δέ Zot: τὸ ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ διὰ τί ἐστιν. ἃ δείχνυσιν 
ὑπάρχειν αὐτῇ, τὸ ἥδιστόν ἐστι χαὶ τὸ ἄριστον χαὶ τὸ χάλλιστον. τοῦτο 

1 ταῖς τέχναις Β: τῆς τέχνης ἃ 8 rhesis usque ad χαὶ εὖ πράξει (p. 109943) ἃ 

12 

25 

40 

21v 

τεχνίτου ἢ a: τεχνίτου καὶ 7 B 18 δ᾽ ἐν Β (et Vat. 1622) δ᾽ ἃ et Arist. rhesis 

usque ad ἐπήβολοι γίγνωνται (sic! p. 109947) a 23 χαὶ ἀγαϑῶν B: κχἀγαϑῶν a 

αἱ δ᾽ ᾿θλυμπιάδες B: of δ᾽ ὀλυμπιάδι ἃ τελούμενοι ἃ: τελούμεναι B 21 rhesin 

plenam exhibet usque ad τῷ φιλαρέτῳ (p. 1099411} a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 6 
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σιν LA Ue \ ny aie ΄ = Cy Ee δ ae ’ vy “ ς 
ὃς χατὰ τὰ παρὰ ἀρχαίων περὶ αὐτῆς δοξαζόμενα. εἴ τι γὰρ ἔλεγεν ἕχαστος 21» 

εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν, uel) ἡδονῆς ἔλεγεν εἶναι ἣ οὐχ ἄνευ ἡδονῆς" wed ἡδονὴ 
, ye et , ~ 

μέν, εἰ ὡς μέρος χαὶ αὐτὴν τῆς εὐδαιμονίας μετὰ τῶν ἄλλων ἐλάμβανεν. οὐχ 
vw ων τς ~ ~ ς ~ 

ἄνευ ὃξ ἡδονῆς, εἰ ὥς τι τῶν ἑπομένων τῇ & ὑδαιμονίᾳ πῇ ἡδονὴν ἔλεγεν. 
Ἂς ΄ > ΄ 

οὗ χωρὶς δὲ ἀλλήλων ταυτὶ τὰ ζητούμενα, τὸ ὁποῖόν τί ἐστι χαὶ τὸ διὰ 
Lorne / ~ Se, 5 a> ΄ ΡΣ] τί ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀλλήλοις συναναφαίνονται.. τῆς γὰρ αἰτίας ἀποδιδομένης, δι 

nN ~s isd 4 oO \ \ σ Ὁ ΄ ‘~~ “ΟΝ Ἁ Ν S A , 

ἣν τόδε τῷδε ὑπάρχει, ἅμα χαὶ τὸ ὅτι ὑπάρχει τόδε τῷδε χαὶ τὸ διὰ τί 
\ ὑπάρχει παρίσταται. ἵνα δὲ συστήσηται τὴν ἀπόδειξιν, ἄρχεται ἀπὸ τοῦ 

> 

4 Ν 

χαϑολικωτέρου χαὶ χοινοτέρου χαὶ χαταφέρει τὸν λόγον εἰς τὸ προχείμενον. 

EXAGTM γάρ, φησίν, ἐχεῖνο ἡδύ ἐστι πρὸς ὃ φιλοτοιοῦτος λέγεται, οἷον φί- 
΄ \ λιππος ὃ τοὺς ἵππους φιλῶν χαὶ ἡδὺ ὃ ἵππος αὐτῷ, φιλοϑέωρος ὃ 

ΠΗ egy εἶ QZ 3 ~ , \ 4 τ A) i ¢ \ ἕας χαὶ ἡδὺ τὸ ϑέαμα αὐτῷ, φίλοινος χαὶ φιλόσοφος ὃ τὴν σοφίαν xat 
τὸν οἶνον χαὶ ἡδὺ ὁ οἶνος χαὶ ἢ σοφία αὐτῷ. χαὶ οὕτως ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς 
τὸ χαϑόλου πιστωσάμενος, ἥτοι τὴν τοῦ συλλογισμοῦ μείζονα πρότασιν. 

χατοαντᾶ ἐπὶ τὸ προχείμενον, τὸν αὐτὸν τρόπον φάσχων χαὶ τὰ δίχαια χαὶ 
>) ‘ ~ 

ὅλως τὰ XAT ἀρετὴν τῷ φιλαρέτῳ. ἐπεὶ ya ρ ὃ φιλάρετος φιλοτοιοῦτος 
, 

> 
é 
~ 

\ +e 5) > 
Ὁ 

\ A ὩΣ \ \ lod δι (2 ΄ ἊΝ Cas 

πρὸς τὰς ἀρετὰς χαὶ τὰς πράξεις uat αὐτὰς λέγεται, Exdotm δὲ ἧδέα 
πρὸς ἃ φιλοτοιοῦτος λέγεται, χαὶ τῷ φιλαροτών ἄρα vie αἱ ἀρεταὶ χαὶ at 

i 

fa 

XAT αὐτὰς eS ὥστε xdv ἄλλους oa ἢ ἀχούῃ τὰ τοιαῦτα πράττοντα 
ἢ αὐτὸς ταῦτα even, ἡδέως ἕξει χαὶ τ ν μὲν χαὶ ἀχούων, μάλιστα ὃ 

ας 
> 

x 
Ξ Φ 

πράττων. χαὶ ἐπεὶ ψυχῆς ἐνέργεια xat ἀρετὴν 7 εὖ ae ust) ἡδονῆς 

ὃ εὐδαίμων ἐνεργήσει xat ἡσϑήσεται αὐτῷ 7 ψυχὴ ἐφ᾽ οἷς xat ἀρετὴν 

Ρ. 1099211 Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς τὰ ἡδέα μάχεται. 

c > 

᾿Επεὶ ἡδοναὶ χατὰ τὸν βίον πολλαὶ χαὶ τὰ ἡδέα διάφορα ἐφ᾽ οἷς αἱ 
‘ > ὑοῦ χαὶ τὰ μὲν xa αὑτὰ ἡδέα τὰ δὲ πρός τι, οἷον σοφία μὲν χαὶ ἀρετὴ 

χαὶ τὰ χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργήματα xa? αὑτὰ ἡδέα, χἄν τινες εἶεν μὴ φιλοῦν- 
~ σ. ὌΝ ΚΝ ΟΝ \ ΄ >. \ / AY -»" \ 

TES AVTA OLA TO τὴς XPLOSWS ἄλογ (OY, ἵππος OF χαὶ ϑέαμα χαι οινος χαὶι 

> ‘ 7 CLAY X 5 / ~ \ ~ > f σ ἰχϑὺς xad? αὑτὰ μὲν οὐ φύσει ἡδέα, τοῖς πρὸς ταῦτα δὲ φιλοτοιούτοις, OTL 
- ~ ΄ a 5 ? πρὸς ταῦτα φιλοτοιοῦτοι τυγχάνουσι. διαστέλλων τὰ xa? αὑτὰ χαὶ φύσει 

ἡδέα τῶν μὴ τοιούτων ταῦτά φησιν. οἵ μὲν γὰρ πολλοὶ τὰ μὴ φύσει 

ἡδέα χρίνοντες ἡδέα ἔχουσι ταῦτα χαὶ μαχόμενα πρὸς ἄλληλα. οἷον ὅταν 
e / Po IN slowed X sy e 9 \ 4 

ὃ μέν φιλόγλυχος, ὃ δὲ φίλαλμος πέφυχεν, ἣ ὃ μὲν φίλιππος, ὃ δὲ φιλό- 

δενὸρος, χαὶ ὃ μὲν τὸν γλυχὺν ἥδεται πίνων, ὃ δὲ τὸν αὐστηρότατον, ὡς 

τὴ 

3 ars σ 5 s ~ eas b] A Ἁ 

εἰναι δῆλον ὅτι οὐ φύσει ταῦτα ἥδέα, ἀλλὰ πρὸς χείνους οἱ φιλοῦσι ταῦτα. 
~ \ > CL ao Q~ 4 ΄ ~ >? € 

ἐχεῖνα δὲ φύσει Ἴδα οἷς ot ἀληϑῶς φιλόχαλοι χαίρουσι. τοιαῦται δ᾽ at 
\ XAT ἀρετὴν ἀεὶ 

ὅτι ὃὲ φύσει ἡδεῖαι, δῆλον ex τῆς χρίσεως. τοῖς yap ὀρϑῶς φρονοῦσι 

10 

20 

26 

30 

πράξεις, χἄν τινες πλανώμενοι πρὸς αὐτὰς ἀπαρέσχωνται. 3 

5. 6 τὸ διὰ τί ἐστιν B: διὰ τὶ ἃ 7. ὃ διὰ τί ὑπάρχει scripsi: διατὶ ὑπάρχον B: διότι 

ὑπάρχει ἃ 24 rhesis usque ad zat zat? αὑτάς (p. 1099415) ἃ 28 ϑέαμα B: 
ϑέα a 37 ἀεὶ B: om. a 
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\ Ὁ zat χρίνουσι χαὶ λόγῳ ζῶσιν αὗται ἡδεῖαι, τὰ δ᾽ ἄλλως ἡδέα αἰσϑήσει 2lv 
τε χρίνονται χαὶ αἴσϑησιν τέρπουσι. χάχεϊῖνα μὲν ὁμονοοῦντας ἀλλήλοις 
τοὺς ὀρθῶς χρίνοντας ἔχουσι διὰ τὸ φύσει τοιαῦτα εἶναι, οἷα ἐχεῖνοι χρί- 
νουσι, ταῦτα ὃὲ διαφερομένους πρὸς ἀλλήλους xat Tov χαὶ ἐναντιουμένους 

σι διὰ τὸ μὴ φύσει τοιαῦτ᾽ εἶναι ἀλλὰ τοὺς τοὺς χριτὰς τὰ χρινόμενα, οἱ 
χαὶ φαντασία ἀλόγως γρίγοντ τες ἄγονται χαὶ φέρονται, ὥστ᾽ ἐπεὶ φύσει 40 

ἡδεῖαι at nav’ ἀρετὴν πράξεις. χαὶ τοῖς φιλαρέτοις εἰσὶ τοιαῦται χαὶ χαϑ᾽ 

αὗτας. 

p. 1099215 Οὐδὲν δὴ προσδεῖται τῆς ἡδονῆς. 

10 Ὃ λόγος πρὸς τοὺς λέγοντας μὴ ἄνευ ἡδονῆς τὴν εὐδαιμονίαν. τὸ γὰρ 
x v 7a > minal a AG) εν \ σ΄ ee, ΄ > i πὸ 

wn ἄνευ ἡδονῆς λέγειν ἐμφαίνει thy ἡδονὴν ὥς τι παράρτυμα οὖσαν τῷ 
εὖ ὑδαί ΚΣ ΄ 5 > Ore: = ER ἊΝ 5 Q~ \ \ ΄ en 

αίμονι. τοῦτο ὃ οὐχ ἀληῦές, εἴπερ TO ἀληϑῶς χαὶ χατὰ φύσιν ἡδὺ 

φιλῶν ὃ εὐδαίμων ἅπαν. τοῦτό ἐστι πράττων χαὶ μεταχειριζόμενος. 45 

p. 1099217 Πρὸς tots εἰρημένοις yap οὐδ᾽ ἔστιν ἀγαϑός. 

15 "Et τὸ αὐτὸ συνίστησι. τίς γὰρ ἂν ἐρεῖ ἀγαϑὸν χαὶ εὐδαίμονα τὸν 
μὴ ταῖς χαλαῖς εὐφραινόμενον πράξεσιν, οἷον εἰ Ee) (ὧν τις μὴ ἐφήδοιτο 50 

ταῖς διχαίαις τῶν πράξεων ἣ ἐλευϑερίως πράττων μὴ τούτῳ ἐπευφραίνοιτο ; 
\ \ ΑΝ 2 ~ ~ > ~ 

TO αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν. 

Ρ. 1099221 Kt 

τ' Ἕ \ > Ζ σ 5 cere “4 ¢ ΟΦ. Χ ~ >> 

20 SUILTEPOLVEL TO εἰρημξνον, οτι οὐχ ὡς TEPLATTOV 7 YjOovy, τῇ εὐὸαι- 

μονία ἀλλὰ xad? αὑτὰς at πράξεις αἱ χατ᾽ αὐτὴν ἡδεῖαί εἰσι. τὰς γὰρ 
παινετὰς ἕξεις ἔχων τις χαὶ χατ᾽ ἀρετὰς ἐνεργῶν Ἰδεται ταῖς οἰχείαις | 

Ὕ Ov ἐνεργείαις ὡς φιλάρετος ἐπαπολαύων ὥσπερ ὧν φιλεῖ. χἂν ἀνδρείως τις 22 
ww ἐνεργῶν πονῇ χαὶ ἀλγῇ, χαὶ οὕτως ἐπευφραίνοιτο τοῖς ἀλγήμασι τῇ τοῦ 

25 χαλοῦ χατορϑώσει τῶν ἀλγηδόνων ἐχνιχωμένων, xdv συμβαίη τὸν ἀρι- 

στεύοντα χαὶ μέχρι ϑανάτου συνελαύνεσϑαι. ϑάνατον εὐχλεῦ ζωῆς ἀχλεοῦς 

προτιμῶντα, ὅταν ὑπὲρ τῶν χαλλίστων χινδυνεύῃ. ἐπεὶ τοίνυν τῇ ia 

αὐτῇ τῶν xat’ ἀρετὴν πράξεων ΠΝ ΤΥΡῚΞ ι i ἡδονή, πῶς περίαπτόν ἐστι 5 
χαὶ οὐ συνουσίωται μᾶλλον χαὶ συμπέφυχεν αὐταῖς: 

9 rhesis usque δὰ ἐν ἑαυτῷ (p. 1099410) ἃ 11 παράρτυμα Β: περιάπτον ἃ 

12 εἴπερ τὸ ἀληϑῶς ἃ: εἴπερ τὸ ἀληϑὲς Β 14 rhesis usque ad ἐπὶ τῶν ἄλλων 

(p. 1099220) ἃ 17 ἐλευϑερίως B: ἐλευϑέρως a 18 λοιπῶν B: ἄλλων a 

19 elev ἂν B: ἂν eleva et Arist. rhesis usque ad πράξεις ἡδεῖαι (p. LOWIa21) a 

20 ἡ ἡδονὴ a: ἡ ηὃυ B 21 κατ᾽ αὐτὴν scripsi: xa}? αὑτὰς Β: κατ᾽ αὐτὸ ἃ 22 χαὶ 

B: om. a ἀρετὰς B: ἀρετὴν a 24 οὕτως B: οὗτος a 

6* 
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p. 1099222 ᾿Αλλὰ μὴν xat ἀγαϑαί te χαὶ xahat. 22r 

ῷ ὦ ΄ ¢ >? tf ΄ »} 

Οὐ μόνον ae φησί, χαϑ᾽ Eavtas at χατ᾽ ἀρετὴν πράξεις, ὡς οὐ- 

σιωδῶς αὐταῖς ἐνυπ ἀρχοῦ σαν χεχτημέναι τὴν ἡδονήν, ἀλλὰ χαὶ ἀγαϑαὶ 

χαὶ χαλαί, ὡς χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ χαλὸν συμπληροῦντα ἔχουσαι μετὰ 

τοῦ ἡδέος αὐτᾶς. σι 

p. 1099222 Καὶ μάλιστα τούτων ἕχαστον. 10 

Χ Καὶ οὐ χατὰ τὸ μέτρ τριον" χαὶ τοῦτο δῆλον ἀπὸ τοῦ χρίνοντος. σπου- 

δαῖος γὰρ ὧν ὃ χρίνων περὶ αὐτῶν ὀρϑὸν ἔχει τοῦ λογισμοῦ τὸ oe ιτήριον. 

ol) day ἢ ἥδισται αὐτῷ χαὶ ἄρισται χαὶ χάλλισται at χατὰ τὰς ἀρετὰς πράξεις 
> 5 ar 

10 χρίνονται. ὡς χαὶ πρότερον εἴρηται. εἰεν ἂν ἐξ ἀνάγχης χαὶ τοιαῦται. εἰ ὃξ 

U7, φαῦλος ἔσται ὃ σπουδαῖος χαὶ διάστροφος ὃ ὀρϑός" ὅπερ ἄτοπον. 

Ρ. 1099224 Ἄριστον ἄρα χαὶ χάλλιστον. 15 

. , o) ~ ~ ¢ , ΄ 

᾿Επεὶ τὴν εὐδαιμονίαν zat’ ἀρετὴν ἐνέργειαν τῆς ψυχῆς ὡρίσατο, at 

δὲ “at ἀρετὴν ἐνέργειαι χαὶ πράξεις ἄρισται χαὶ χάλλισται χαὶ ἥδισται 20 
> ΄ ΄ ΄ ΄ ~ Ρ ΄ ς , 

15 ἀποφαίνονται, ἐπάγει συμπέρασμα ὅτι ὑπάρχει τῇ εὐδαιμονίᾳ οὐ μόνον τὸ 
\ ox > \ » \ \ ΄ rte He \ ~ \ ΄ 

ἥδιστον ἀλλὰ χαὶ τὸ ἄριστον χαὶ τὸ χάλλιστον. χαὶ ἰδοὺ πρὸς τῷ τὸ τί 
ε΄ va ¢ i ; 3 ~ \ ΄ 

ἐστιν ἢ εὐδαιμονία ἔχομεν ἤδη χαὶ τίνα ὑπάρχει αὐτῇ χαὶ διὰ τί μετὰ 
~ ‘ ΄ ~ , ΄ 2 

τῆς προσηχούσης αἰτίας τὸ ὑπάρχειν αὐτῇ μαϑόντες αὐτά. ὡς ἐν παρόδῳ 
2 ~ a 2 ~ >. ¢c A~ > ἐξ \ ἐπιμέμφεται τῷ Δηλιαχῷ ἐπιγράμματι. νῆσος 6& ἢ Δῆλος ἐν ἡ ναὸς 

es / > , 

20 ἦν ᾿Απόλλωνος χαὶ χρηστήριον, eva τουτὶ τὸ ἐπίγραμμα ἐπιγέγραπται, 

Boa ov ἀπ᾽ ἀλλήλων τὸ χαάλλιστον xa ΠΕΣ χαὶ 
\ ὶ 

ἀποδιδὸν τῷ διχαιοτάτῳ ὡς ὑπάρχον αὐτῷ, τὸ ὃὲ τῷ ὑγιαίνειν, τὸ δὲ τῷ 

τυγχάνειν τοῦ ἐραστοῦ πράγματος. ἐπεὶ οὖν ἔδειξεν οὗτος πάντα ταῦτα 
~ >) / ΄ 5 > 

ὁμοῦ ἑνὶ οὔσῃ πράγματι τῇ εὐδαιμονίᾳ ὑπάρχοντα, φησὶν ὡς οὐ διώρισται 

ταῦτα ἀπ᾽ oe ὡς τὸ χατὰ Δῆλον TONE eas ἐπίγραμμα, GAN ἥνωνται τῷ σι 

ἐν ἑνὶ συνυπάρχοντα. ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει ταῦτα ταῖς χατ᾽ S 

> ») ~ 

ξν ταυτῷ 

2 γεργείαις. ταύτας δὲ 7 μίαν τούτων τὴν ἀρίστην εἶναί ἀρετὴν ἱ i 
φαμεν τὴν εὐδαιμονίαν. ἄρισται μὲν οὖν ὡς ἐν ἕξεσιν οὖσαι αἱ ἀρεταὶ 30 

τὸ vue ἔχουσι, ps? ἡδονῆς δὲ τοῖς σπουδαίοις αἱρούμεναί τε χαὶ ἐνερ- 
80 γούμεναι τὸ ἥδιστον. ἀλλ ἐπεὶ χαὶ τὸ χαλὸν αὐταῖς = ταῖς χαχίαις τὸ 

αἰσχρόν, ὡς αἴσχιστον at χαχίαι χαὶ αἱ χατ᾽ αὐτὰς πράξεις, οὕτως at ἀρε- 
ταὶ χαὶ at χατ᾿ αὐτὰς πράξεις χάλλισται. ἔστι δὲ ἢ εὐδαιμονία 7 ὁμοῦ 

1 te B ef. lect. codd. Arist.: ye a 4 συμπληροῦντα B: συμπληροῦν a 6 rhesis 
usque ad ὡς εἴπομεν (p. 1099224) a 7 xat οὐ χατὰ τὸ μέτριον B: om. a 

9. ἥδισται αὐτῷ xat ἄρισται καὶ κάλλισται B: ἥδιστον αὐτῷ χαὶ ἄριστον χαὶ κάλλιστον a 

11 ἔσται B: te ἃ 12 rhesis usque ad τὴν εὐδαιμονίαν (ρ. 1099431) ἃ dl αὐτὰς 

B: αὐτὴν a 32 χάλλισται B: χάλλιστα a 



10 

τῷ or 

EUSTRATII IN ETH. NICOM. I 9 [Arist. p. 1099 491 --- 3] 85 

πᾶσαι αἱ χατὰ τὰς apex τὰς ἐνέργειαι, 7, εἰ μίαν τις τούτων ἐρεῖ, ἢ ἀρίστη 22r 
πασῶν" χαὶ εἴη αὕτη ἐν ταῖς χαλλίσταις χαὶ ἀρίσταις χαὶ ἡδίσταις ἐνέρ- 

ἘΠῚ ὑπάρχουσα: αὕτη δ᾽ ἂν εἴη ἢ χατὰ τὴν ἀληϑῆ φιλοσοφίαν χαὶ 

φρόνησιν, ἣ χαὶ τὰς ἄλλας συντηροῦσα χαὶ συνέχουσα. 

ΝΥ ‘ ~ ~ p- 1099231 Φαίνεται δ᾽ ὅμως χαὶ τῶν ἐχτὸς ἀγαϑῶν προσδεομένη. 

> \ »} \ / , 6 33> / σ > / ~ b] 4 Εἰ καὶ αὐτὸ τέλος, φησίν, 7 εὐδαιμονία, ὅμως δεῖταί ποτε τῶν ἐχτὸς 
ἀγαθῶν, ἃ οὔτε τῆς ψυχῆς λέγομεν οὔτε τοῦ σώματος ἀλλὰ παρὰ ταῦτα 

ςρ φ 
~ 

ἵναι τῆς οὐσίας ἡμῶν, ἤγουν χαὶ τῆς ὑχῆς 
Α > >.> ε \ SN \ id ΄ 

τούτων οὐ Ot ἑαυτὴν ἀλλὰ διὰ τὰ ὑποχεί- 

ἕτερα, οἷον τοὺς συγγενεῖς τοὺς φίλους τὸν πλοῦτον τὰ τοιαῦτα, ἃ χαὶ 
Ψ ᾿ 

‘ 
ραῖα λέγεται διὰ τὸ ἐχτὸς 

0] χαὶ τοῦ σώματος. δεῖται ὃ 
΄’ Ἁ a Ὁ 5 Ἁ , \ ia} IG ~ 4 

μενα πράγματα, περὶ ἃ ὃ πολιτικὸς χαταγίνεται χαὶ ἃ εὐϑετεῖν βούλεται, 

uy δυνάμενα χατορϑοῦσϑαι χρημάτων χορηγίας ἐχτός. ody ἥχιστα δ᾽ ἐν 

πολλοῖς χαὶ φίλοι συμβάλλονται χαὶ ϑεράποντες. χαὶ οἰχέται. εἰ γὰρ αὐτὴ 
a 2 >? Ὁ 3 2 ὔυ Ὁ - a C . ~ vo [2 

δι᾿ ἑαυτὴν ἣ εὐδαιμονία ἐδεῖτο τῶν ἔξωϑεν, ἐδόχει ἂν ἄτοπον εἰ τῶν ἕαυ- 
~ ’ δ 7 ~ . 

THS χειρόνων ἐδέετο: νῦν ὃ & τὰ ὑποχείμενα ἐστι οὐ φτοτι οἷς δεῖ πλούτου 

χαὶ χορηγίας τινός, οἷον εἰ δεῖ πόλεμον ἄρασϑαι ἢ ναυμαχίαν χροτῆσαι, 
Na - 7 2¢é 2 ΕΝ - GEL χρηματῶν ες αναγχης. 

p. 1099188 [Πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται χαϑάπερ Gt ὀργάνων. 

τι τὸ αὐτὸ συνίστησιν ὅτι ὡς ἐπὶ τῶν ces ae μὲν ὃ χαϑ᾽ 
ec 4 / σ. x 

ἑχάστην τεχνίτης τὴν ἕξιν ἐν τῇ 
\ ~ >I ~ 3 ~ 

ὄργανα, δεῖται δὲ χαὶ τῶν ἐχτὸς ὀργάνων ὑπουργησόντων αὐτῷ πρὸς τὸ 

3D 

45 

\ ΄ ΄ o > ΄ ΓΙΑΤ ΕΝ ν γι a 

τὴν ὑποχειμένην ὕλην οἰχείως μετ ταχειρίζεσϑαι, τῶν ὧν οὐχ ἄνευ τὸν λόγον 50 

ἐχόντων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς εὐδαιμονίας ἔχει μὲν @ σπουδαῖος τὰς ἕξεις 
~ ~ ~ > ~ v ὯΝ -ἅ . , 5 - 

ἐν τῇ ψυχῇ τῶν ἀρετῶν, ἔχει ὃὲ χαὶ τὸ σῶμα ὑπηρετοῦν δεόντως αὐτῷ 
> -_ \ 2 Qi Ve \ \ eels Ie C Rows >. 

ἐν τῷ τὰς ἀγαϑὰς ἕξεις χατὰ τὴν ἐνέργειαν mpoyxerpiCeotar. δεῖται δὲ 
\ 

πολλάχις χαὶ τῶν ἐχτὸς ὡς orien πρὸς τὰς χατορϑώσεις τῶν ἔργων 

συμβαλλομένων αὐτῷ, ὧν ἄνευ ἣ ὑποχειμένη ὕλη τὴν ἐργασίαν οὐ παρα- 

δέχεται. | 

\ 

p. 10992 ᾿Ενίων δὲ τητώμενοι PoTAlvouGL TO μαχάριον. 22v 

30 Οὐ τῶν συντελούντων πρὸς τὴν τῶν ἕξεων προχείρισιν τῷ εὐδαίμονι 
τὰ νῦν ἀπαριϑμούμενα, ἀλλὰ τῶν οὕτω χρησίμων ὡς μὴ σπιλοῦν αὐτοῦ ὅ 

τὸ μαχάριον. δεῖ γὰρ χαὶ κάλλους αὐτῷ πρὸς εὐπρέπειαν, φύσει τῶν ἀν- 

ϑρωπίνων ψυχῶν ἐραστῶς ἐχουσῶν πρὸς τὰ τῇ ὁράσει τερπνά, ὡς ἐν- 

2 χαὶ ἡδίσταις B: om. ἃ 5 rhesis usque ad ἀχορήγητον ὄντα (p. 1099. 88) a 

10 δὲ a: om. B 18 rhesis usque ad πολιτιχῆς δυνάμεως (p. LOD?) a 19) "Eee 

B: ὅτι a 23 ἔχει B: ἕξει a 24 ἔχει B: ἔτι ἃ 29 rhesis usque ad ὄντες 
! 

τεϑνᾶσιν (p. 109900) ἃ 30 προχείρισιν B: προχείρησιν a 
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A ¢ , 

τεῦϑεν τὰ μέγιστα συμβάλλεσϑαι χαὶ τοῦτο τῷ πολιτιχῷ πρὸς τὸ ὑπείχειν 22v 
αὐτῷ τοὺς πολίτας, τῷ UE τῆς τ: ἐπὶ ϑέαν ἥχειν αὐτοῦ ἔρεθε: 
PREV Ens ἀλλὰ ual πρὸς τὸ εὐχλεὲς τοῦ γένους διαχεῖσϑαι τιμητιχῶς εἰώ- 

re Η 
ὕαμεν,. ὦ mpos τὸ δυσχλεὲς χαταφρονητιχῶς. ἐπαινοῦμεν GE χαὶ εἴ τις 

ὌΝ Sed 

«ξι & wy 

νη 

παῖδας ἔχοι εὖ μὲν ἔχοντας τ: , εὖ δὲ σώματος. τάχα δὲ χαὶ χάριν 10 

οἴδαμεν τῷ τοιούτους. τεχόντι. χαὶ ἔστιν αὐτῷ ἢ εὐτεχνία ual δόξης αἰτία 
ual τῆς τῶν πολιτῶν εὐνοίας αὐξητιχή. ταῦτα πάντα παρόντα μὲν αὔξει 
τὴν τιμὴν χαὶ τὴν μαχαριότητα τῷ εὐδαίμονι" εἰ δέ τινος τούτων λείποιτο, 

πῖλος αὐτῷ προσγίνεται. εἰ γὰρ τὴν ἰδέαν παναίσχης εἴη. δυσάντητος 
: - 

τοῖς Gravett δοχεῖ χαὶ BE ἂν ὁ τὴν ϑέαν δυσειδὴς τοῖς πρώ- 
τως ἰδοῦσιν ὅτι τὴν ψυχὴν ἀγαϑός ἐστιν, ὥσπερ σημείῳ χρωμένοις τοῦ 15 
3 ~ ~ ΄ > v ~ 

ἀφανοῦς τῇ ἔξωϑεν ἐπιφανείᾳ. χἂν δυσγενὴς Εἴη); ἔχοι τι μωμητὸν τῆς 

προλαβούσης δυσχλείας τὴν παροῦσαν ἀναχοπτούσης 7 χαὶ μέλλουσαν 
εὔχλειαν, ἀναφερόντων τῶν πολιτῶν τὰ ὕστερα χαλὰ πρὸς τὰ προλαβόντα 

= Γ᾿ we = oa ’ 2 \ \ , = jos ᾿Ξ ~C ᾿Ξ ref = x » WV 

TOD γένους αἰσχρά, ἐπεὶ ual φύσει τὸ πλῆϑος φιλόψογον. χἄν ἄτεχνος εἴη, 
\ > 

Fee ἢ νειδισμὸν χα 1 
(>) a Φ 2 cv a - ὧν Ott χαίριον. ὀνείδους μὲν οὖν φησι χαὶ 

τὸ ἄτεχνον αἴτιον. ε φαῦλοι δὲ χαὶ τῷ χαχῷ ὑπερέ- 
~ , ΄ 

χοντες, μεῖζον τὸ ὄνειδος τῷ πα 6& χαὶ ἀγαθοὶ ὄντες τεϑνήχασι, 20 
Ἂς ‘ ~ / , ~ 

μῶμον μὲν οὐ προστρίψουσι αἴμονι μὴ αἰτίῳ γεγονότι τῆς ϑνήσεως, 
’ >\ 9 ΄ σ > \ 5 tA 3 “- € es \ 

λύπην ὃὲ οὐ σμιχράν, ὅτι παῖδας ἀγαϑοὺς ἀπολώλεχε. χἀντεῦϑεν 7 ἡδονὴ 

τῆς εὐδαιμονίας ἀναχόπτεται, ἥτις αὐτῷ ἐχ τῶν ἀγαϑῶν ἐνεργειῶν περι- 

γίνεται. 

». 109906 Καϑάπερ οὖν εἴπομεν, ἔοιχε προσδεῖσϑαι (Zmc) ἕτεροι I t ε ρ 

δὲ τὴν ἀρετὴν 

id -- 
aT f 

Etepov τι περὶ τῆς εὐδαιμονίας ζητεῖ, προ ἡμῖν περιγίνεται. ᾿ ἐπεὶ 95 
\ > 

‘ 

yap ob φυσιχῶς ἕπεται, λείπεται 7 ϑεόϑεν παρέχεσϑαι ἢ : | 
A 

ὶ 

Ld 

χ προαιρέσεως 

υῖν χαὶ σπουδῆς χτᾶσϑαι 7 τυχηρῶς ἐπι Hee σϑαι. περὶ τούτων ζητῆσαι 

βουλύ ὄμενος συνάπτει τὸν λόγον αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν χαὶ Dingle: avahau- 
4 > ¢ 

βάνων μὲν τὰ ὙΠῸ ἐπιφέρων ὃὲ τὰ ἑπόμενα. χαὶ φησὶν ὅτι, χαϑάπερ 

ἤδη εἴρηται, φαίνεται ἢ εὐδαιμονία προσδεῖσϑαι χαὶ τῆς εἰρημένης εὐημε- 
) id 

juty, ahh 30 
» Cv 

x Oy G 

t 

ρίας, πλούτου, ΤῸ χαὶ τῶν ἄλλων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα © 
> it ἔξωϑεν περιγίνεται, ὡς pe εἶναι τὴν αἰτίαν ὅϑεν ἐπέρχεται, διὰ τοῦτο 

> τύχην τινὲς TO τούτων αἴτιον ἐπιγράφονται, χἀντεῦϑεν τάττουσιν εἰς ταὐτὸν 
2) ~ 5 ~ Ve ΄ 

τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳ, τοῖς ἔξωϑεν ἐπιοῦσι συναπαγόμενοι τὴν διά- 
\ aw ~ 

νοιαν, ὡς χαὶ τὰς αὐτῆς κατορϑώσ ecg gS Ste ti Seen εἰσὶ 
\ ) 3 

δ᾽ οἱ τὴν ἀρετὴν εὐδαιμονίαν ὠήϑησαν, ἐπεὶ χατ᾽ ἀρετὴν εἶδον οὖσαν 

1 τὰ μέγιστα συμβάλλεσϑαι B: συμβάλλεσϑαι τὰ μέγιστα ἃ 2 ἐπιτερπεῖ Β: ἐπιτερπνῷ ἃ 

16 

ΡΥ ὃ 
ὀνειδισμὸν a: ὀνει B χαίριον ἃ: χύριον Β 23 ἕως inserui rhesin plene 

exhibet usque ad thy ἀρετήν (p. 109969) a, ubi ἔνιοι δὲ τὴν ἀρετήν 27 post τούτων 
add. οὖν a 
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αὐτὴν ἐνέργειαν ταὐτὸν τῷ τέλει χαὶ [τῷ τέλει] τὸ ἄγον πρὸς αὐτὸ ἥγη- 22 
σάμενοι. 

p- 109909 “Odev χαὶ ἀπορεῖται. 35 

Τὸ διάφορόν φησι τῆς περὶ εὐδαιμονίας δόξης ἀπορεῖν ποιεῖ πότε 
ἀπὸ τῆς χατὰ λόγον μαϑήσεως γίνεται ἢ ἐχ τοῦ ἐϑίζεσϑαι ταῖς χατ᾽ ἀρε- 

τὴν ἕξεσιν ἡ χαὶ ἄλλως xat ἄσχησιν ἐγκαρτερούν τῶν ἡμῶν τοῖς τῶν 

ἔργων βελτίοσι, xdv πονεῖν δέῃ χαὶ ϑλίβεσϑαι, i Neodev avdowrots παρέ- 

χεται ἣ τυχηρῶς περιγίνεται. εἰ yap μαϑητὸν 7 ἐϑιστὸν 7 ἀσχητόν, ἐφ᾽ 40 

ἡμῖν ἐστι" χαὶ σπουδαστέον ἵν’ ἣμῖν πρὸς τῷ εἶναι χαὶ τὸ εὖ εἶναι γένη- 
ται, χαὶ μὴ τοῦ εὖ στερούμενοι ἀϑλίως ἔχωμεν τ 

΄ 
Ι 

Ὁ 4 5 4 ~ \ > ce ‘ A WV ¢ Ἃ ec 

διδούς ξστιν. εὔχεσϑαι Ost χαὶ ETLTELVELY EAUTOVS TOOS τὸ ALTLOV, ὡς ἂν ὁ 
> > >) ων 

τὸ εἶναι δοὺς καὶ τὸ εὖ εἶναι χαρίσηται. εἰ δ᾽ ἀμφοτέρων δεῖ πρὸς χτῆσιν 
- ἡ \ τοῦ εὖ, ἄμφω ἐνδείχνυσθαι δεῖ, αὐτούς te τὸ ἡμέτερον χαταβάλλοντας xat 

ν ϑεὸν ἐπιχαλουμένους συλλήπτορα. εἰ δ᾽ ἢ τύχη τὸ αἴτιον, ἐχείνῃ 
νὴ l4 ~ 

ETLTPETTEOY τὸ πᾶν. 45 

Ρ. 1099011 Εἰ μὲν οὖν χαὶ ἄλλο τι. 

/ a ΄ vA 

Δητήσας τὴν αἰτίαν ὅϑεν ἀνϑυρώποις ἢ εὐδαιμονία προσγίνεται, εὔλογον ν 

tvat φησι ϑεόϑεν ταῦτα παρέχεσϑαι. ἐπεὶ γὰρ πολλὰ τοῖς ἀνθρώποις 
ἐπ} 

O ὦ Ὁ0 
~ ~ , Ὁ: 3 ~ 

χεῖϑεν δωρεῖται, πάντων δ᾽ ἐχείνων ἢ εὐδαιμονία τὸ βέλτιστον, πῶς οὐχ 
7 ~ τι 5 ᾿ Ἂ, 5 

ἂν εἴη χαὶ τοῦτο ἐχεῖϑεν αὐτοῖς, χαὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ τῶν dyilow- 
πίνων ore αὐτὸ γὰρ τὸ εἶναι χαὶ ζῆν uot ἐνεργεῖν ἐχεῖϑεν αὐτοῖς" 

~ ’ ~ ~ ΄ ν-ὉὍ 

τὸ δ᾽ εὖ ταῦτα πόϑεν ἄλλοῦϑεν ἢ ϑεόϑεν αὐτοῖς, χρεῖττον ὃν τοῦ ἁπλῶς, 
σ 3! \ \ ee > > , ὃν ~ δὶ ~ 

χαὶ οὗ τὰ ἄλλα εἵνεχα; εἰ yap τὸ εὖ μὴ Yeoadotov, χρεῖττον ὃν τοῦ 
΄ ~ ΄ “ἢ \ ~ 

ἁπλῶς, ἔσται τις αἰτία ἐπέχεινα, ἐξ ἧς τὸ χρεῖττον παρέχεται. 

p. 10990υ18 ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως. | 

ν, φησίν, ὅϑεν ἢ Ne: τοῖς ἀνθρώποις τῶν ayav@y, τῶν 38: 

περὶ προνοίας εἴη ἂν λόγων οἰχειότερον χαὶ ϑεολογιχῆς ϑεωρίας ἐχόμενον" 

ἡϑικὴ OE ἢ προχειμένη πραγματεία, χαὶ ὅσον uur’ αὐτὴν ἱχανὸν τὸ εἰρη- 5 
μένον. εἰ δὲ χαὶ μὴ ἁπλῶς ϑεόθεν ἀνϑρώποις πέμπ εται, GAN ἔστιν ὥσπερ 

“Ot τι τῶν ἀπηριϑμημένων συναίτιον, οἷον ἀρετὴ ἣ μάϑησίς τις ἣ ἄσχησις, 
ὅμως φαίνεται ϑειότατόν τι χρῆμα ἢ εὐδαιμονία. τῶν γὰρ ἐχ ϑεοῦ χορη- 

Ἰουμένων ἡμῖν τὰ μὲν ἁπλῶς ἐχ ϑεοῦ παρέχονται, μηδὲν συμβαλλομένων 
\ 

ἡμῶν, τὰ OF xal πονούντων ἡμῶν xal προαιρουμένων παρέχεται, τῆς 

1 τῷ τέλει (alterum) B: om. a αὐτὸ a: αὐτὴν B 3 rhesis usque ad διὰ τύχην 

παραγίνεται (p. 1099011) a 7 δέῃ a: δεῖ B 10 στερούμενοι B: ὑστερούμενοι a 

16 rhesis usque ad dow βέλτιστον (p. 1099613) a 18 ταῦτα B: ταύτην a 
23 évexev a 25 rhesin usque ad χαὶ μαχάριον (p. 109918) a 
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ἡμετέρας τοῦς χαὶ σπουδῆς ὥσπερ συναιτίου τινὸς γινομένης Dew. 928: 
τοιαῦτα γὰρ τὰ λεγόμενα Ἢ ἡμῖν ἀγαῦά, ἐν οἷς ἡμεῖς σπουδάζοντες πρὸς 10 

40 3 5 Q/ > A 3 ‘ id A A κα 

ap οὐδὲν ἀγαϑόν, οὗ μὴ ἀρχὴ ἢ χοινὴ αἰτία 
εἴον εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν χαὶ ἄριστον χαὶ μα- 

ὕεοῦ εὐοδούμεϑα. ἁπλῶς 1 

ἘΠΕῚ ἐστί. χατασχευάζει δὲ τὸ ft 

5 χάριον éx τοῦ ἄϑλον εἶναι τῆς ἀρετῆς. διὰ σπουδῷς γὰρ πολλῆς ἐν ἔξε - 
=) ~ / ~ 3 f ΞΟ .) ~ Cc 9. δὲ , ΄ 

ἀρετῆς γινομένῳ τῷ ἀνθρώπῳ, ἄϑλον αὐτῷ ἢ εὐδαιμονία παρέχεται. 
τίνα δ᾽ ἔξει ἀϑλοϑέτην 6 σπουδαῖος χαὶ τίς αὐτῷ τὸ τοιοῦτον ἄϑλον 

δώσει ἢ τὸ πρώτιστον πάντων τῶν ἀγαϑῶν χαὶ αἴτιον: 

p. 1099018 Εἴη δ᾽ ἂν χαὶ πολύχοινον. 15 

10 Καὶ τοῦτο, φησίν, ὑπάρχει τῇ εὐδαιμονία, τὸ χοινὸν ἔχειν τὴν χτῆσιν 
τοῖς πολλοῖς" οὐ γὰρ τοῖς μὲν ὑπάρξαι δυνατὸν τῶν ἀνϑρώπων, τοῖς δ᾽ οὔ, 

τ 

το 
ik ὅσοι μὴ πρὸς ἀρετὴν βεβλαμμένην ἔχουσι τὴν διάνοιαν ἀπό τινος αλλ μὴ πρὸς ρξτη ΡΞ μμ, f x tT; TLYOS 

΄ ~ 9) Vv ~ ΄ ἐξ > ~ 

ὑλιχῆς περιπτώσεως, μηδ᾽ ἔχει αὐτοῖς ἢ ψυχή τι ἐμπόδισμα ἐχ tod πρὸς 

τὸ σῶμα συνδέσμου χατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν ἐνεργεῖν, πᾶσι τούτοις δυνατὸν 30 
Ἁ Ρ ,ὔ ΄ (PSY a 5 ~ A 5. , ’ ΄ > a) ΄ 

15 τὴν εὐδαιμονίαν ὑπάρξαι ἐπιμεληϑεῖσι χαὶ ἐθίσασι τὰ χαλά. οὗτος δ᾽ 6 

λόγος πολλὴν προϑυυίαν ἐνδείχνυσι πρὸς χτῆσιν τοῦ ἀγαϑοῦ τοῖς uy ἄγαν i i bat 

ῥαϑύμοις πρὸς τὰ βελτίω, μανϑάνουσιν ὡς οὐδενὶ βουλομένῳ χαὶ δεόντως 

σπουδάζοντι ἀδύνατος ἢ χτῆσις τοῦ ἀγαϑοῦ. ἰστέον δὲ ὥς εἰσι χαὶ ταῦτα 

τῶν μετὰ τοῦ τί ἐστι ζητουμένων, τοῦ τε εἰ ὑπάρχει τῇ εὐδαιμονίᾳ τι 

20 χαὶ τοῦ διὰ τί ὑπάρχει. ὑπάρχει γὰρ αὐτῇ χαὶ τὸ ϑεόσδοτον εἶναι 
χαὶ τὸ χτᾶσϑαι δι᾿ ἀρετῆς χαὶ μαϑήσεως χαὶ ἐπιμελείας χαὶ τὸ εἶναι 2 

5 \ , 

αὐτὴν πολύχοινον. 

p- 109900 Εἰ δ᾽ ἔστιν οὕτω βέλτιον ἣ διὰ τύχην. 

᾿Αποβάλλεται τὸ αἴτιον τοῦ xat ἄνϑρωπον εὖ τὴν τύχην ἐπιγράφεσϑαι. 
i) on 

5 \ Vv ΄, ied , 3S ~ ἐν mics 3 ‘ Ἃ ΄“« 

εἰ γὰρ ἔστι, φησίν, οὕτω βέλτιον εὐδαιμονεῖν, ἤγουν δι’ ἀρετὴν 7 μάϑησιν 80 
~ wv n ΄ Vv oo Vv 

ἢ ἄσχησιν ἥπερ διὰ τύχην, εὔλογον οὕτως ἔχειν (, ὅτι xal πανταχῇ τὰ 
ied Vv ΄ > 

χατὰ φύσιν οὕτως ἔχειν πεφύχασιν, ὡς οἷόν τε χάλλιστα ἔχειν). ὧν γὰρ 

ἢ φύσις αἰτία ποιητιχή,. οὕτω ταῦτα ποιεῖ ὡς δυνατὸν ἀποβαίνειν αὐτὰ 
Ye ἔχοντα χαλῶς. οὐ μόνον δ᾽ ἐπὶ τῶν ὧν τοῦτο ἀλλὰ χαὶ τῶν χατὸ χαλῶς. οὐ μόνον ὃ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν τοῦτο ἀλλὰ χαὶ τῶν χατὰ 

80 τέχνην ἔστιν ἰδεῖν χαὶ πᾶσαν αἰτίαν, ὡς πάσης αἰτίας ποιητιχῆς ἐφιεμένης Gay ’ Ι i Ι ΐ i 

τοῦ ἀγαϑοῦ, ἐν οἷς ἀπεργάζεται χαὶ χατὰ τὸ ἐγχωροῦν χάλλιστα χατασχευα- 85 

ζούσης αὐτά, καὶ μάλιστα εἰ χατὰ τὴν ἀρίστην αἰτίαν γίνοιτο. ἀρίστη δ᾽ 

αἰτία τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐργαζομένων ἀρετή, ὡς χρείττων χαὶ τέχνης χαὶ 
SN he 

φύσεως. εἰ δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἢ εὐδαιμονία κατ᾽ αὐτὴν οὖσα ἐνέργεια ψυχῆς, 

1 συναιτίου Β: συναιτίας a 4 τὸ Β: 01]. ἃ 9. rhesis usque ad χαὶ ἐπιμελείας (p. 1099b20) a 

10 ὑπἄρχει B: ὑπάρχειν a 13 ἔχει B: ἐν ἃ 14 ἐνεργεῖν scripsi: ascii Ba 17 βέλ- 

tia Ba 20 διὰ τί B: διότι a 23 rhesis usque ad thy ἀρίστην (p. 109923) a 

24 οὐ ϑέλει αἴτιον τοῦ χατὰ ἄνϑρωπον, supraser. yp. ἀποβάλλεται τὸ αὕτιον B: ἀποβ. τὸ αἴτιον xat 

οὐκ ἐϑέλει τοῦ x. a. ἃ 26 ὅτι καὶ---χάλλιστα ἔχειν (27) ἃ: om. Β 34 οὖσα ἃ: οὖσαν Β 



EUSTRATII IN ETH. NICOM. 110 [Arist. p. 1099>23—28] 89 

4 x 9 ΄ a. 2 ΄ / \ sy v rea » > $i 9 

εἴη ἄν αὐτή τε ἀρίστη ὡς τέχνη τις, χαὶ τὸ ἔργον αὐτῆς ἄριστον, εἰ δὲ 28: 
χαὶ τὴν eee al ἀρίστην αἰτίαν ἐρεῖ τις, οὐδὲ τοῦτο ἀσύμβατον. 

χαὶ αὕτη yap χρείττων φύσεως χαὶ τέχνης. ἐν πᾶσι ὃὲ τούτοις οἷς ἐν- 
ταυϑοῖ συμπεραίνεται οὐ τὸ ἀναγχαῖον ἀλλὰ τὸ εὔλογον τίϑησιν, ὡς τῆς 40 

5 ὑποχειμένης ὕλης τὸ ἀναγχαῖον μὴ ἐπιδεχομένης ἀλλὰ τὸ εὔλογον. χαὶ 
\ ἱχανὸν τοῦτο δόξειεν ἄν τοῖς μετὰ παιδεύσεως τὰ λεγόμενα uplvoveLr χἀπὶ 

- > ΄ - ΄ 

τοσοῦτον ἐπιζητοῦσι τἀχριβὲς ἐφ᾽ ἑχάστου γένους, ἐφ᾽ ὅσον ἥ τοῦ πραάγμα- 

τος φύσις ἐπιδέχεται. 

> 

p. 1099624 To δὲ μέγιστον χαὶ xahArotoy. 

10 Εἰ μέγιστον χαὶ χάλλιστον, φησίν, 7 εὐδαιμονία, π 93 | 9 

ἡμαρτημένον. αἰτίαν pares αὐτῆς ἐπιτρέψαι αὐτὴν pie 
~ , \ VW / 

ρονι, τῇ τυχ χαὶι τῷ αὐτομάτῳ,. ξιπερ ὅλως αἴτια δεῖ λέγ 

ματα ὡς εἰπεῖν ἀνυπόστατα χαὶ ὡς ἐν παρυποστάσει τὸ εἶναι ἔχοντα: 

p. 1099025 Συμφανὲς δέ ἐστι χαὶ Ex τοῦ λόγου τὸ ζητούμενον. 

15 Τὸν τῆς εὐδαιμονίας δρισμὸν 2x πολλῶν βεβαιώσας πρότερόν te χαὶ 
ὕστερον, χρῆται νῦν ὡς ἀναυφηρίστῳ αὐτῷ χαὶ δείχνυσ! δι᾿ αὐτοῦ ὡς 

e a a , v > \ ~ > 7s 

οὐχ ἔστιν 7, Τύχη τῆς εὐδαιμονίας τὸ αἴτιον. ἐπεὶ γὰρ ψυχῆς ἐνέρ- 
yea χατ᾽ on ἀποδέδοται, πῶς dv ἕξει τύχην αἰτίαν, ἀπὸ ψυχῆς οὖσα 50 

" ~ > \ “Ἂ ᾿ > ΚΣ a CoN 2, Ἢ 

χαὶ χατ᾽ ἀρετήν, ἀλλ᾿ οὐ ψυχὴν ἣ ἀρετὴν ἣ χαὶ ἀμφότερα; ἣ γὰρ ἐνέρ- 
> 

20 ἘΡ ἐνεργοῦντος ἐνέργεια, τὸ δὲ ἐνεργοῦν τὴν ἐνέργειαν ἐχεῖνό ἐστιν, οὗ 7, 
᾿Ν , a. a ~ 

Se τὰ ὑπ Se ἐνέργεια. τὸ δὲ ποία τις προσέϑηχε διὰ τὸ δεῖν παραμόνιμον 
s , \ » 5 ΄ ΄ - 

εἶναι ἣ χαὶ ἀναπόβλητον διὰ βίου παντός. ἐν βίῳ γὰρ εἴρηχε τελείῳ. ὡς τῆς i ὶ ph Baek i ἷ i 

βεβαιότητός τινος οὔσης ποιότητος, ἣ τὸ ποιᾶ τις pease διὰ τὸ ἄριστον 
ΟΖ. 

χαὶ χάλλιστον χαὶ ἥδιστον. ταῦτα γὰρ δέδειχται τῇ | εὐδαιμονία ὑπάρχοντα 38ν 
25 χατὰ τὴν τοῦ ὁποῖόν τί ἐστι ζήτησιν μετὰ τὸ ἀναφανῆναι τὸν ὁρισμόν. 

p. 1099027 Τῶν δὲ λοιπῶν ἀγαϑῶν τὰ μέν. 

Ἐπεὶ τριχῇ τὰ ἀνθρώπινα διῴρηται ἀγαϑά, εἰς τὰ ψυχῆς εἰς τὰ 
ae 0 A 5 iY ἊΝ ἘΠ..." ees ΚΝ ry χ i => 

> ~ Ve c > ~ 

σώματος εἰς τὰ. ἔξωϑεν, πρώτως μὲν ἀναγχαῖον ὑπάρχειν τὰ τῆς ψυχῆς: or 

δεύτερον ὃὲ τὰ τοῦ σώματος, ἵνα μή τινος ἐλλείποντος τούτων, ῥυπαίνηται 

80 τὸ μαχάριον. τὰ δὲ ἔξωϑεν, περὶ ὧν ἱχανῶς εἴπομεν, χρησιμεύει ὡς 

ὄργανα. 

2 αἰτίαν B: om. ἃ 9 rhesis usque ad πλημμελὲς ἂν εἴη (p. 109925) ἃ 

14 rhesis usque ad φύσιν ποιά τις (p. 1099}0260) ἃ 17 τὸ Β: οἴη. 8 20 rhesis 

usque ad πέφυχεν ὀργανιχῶς (p. 1099628) ἃ 
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A ς 5 a. ~ ~ ~ 

p. 1099628 Ὁμολογούμενα δὲ ταῦτ᾽ ἂν εἴη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ. 23v 

τὰ Ως , > NP es \ c \ 4 

To tov ἐχτιϑέμιενον oe σύμφωνον εἶναι Gt ὅλου πρὸς ἑαυτὸν χαὶ 10 

υηδαυῇ site aGicvy wrod ἀντιπίπτοντα τῶν ABSENT, ἐστίν 
arn > x > \ we \ , Pies)" > 5D me ΄ γὰρ οὐχ ἂν ἔξει περὶ τῶν λεγομένων τὸ πιστόν. ἐπεὶ οὖν ἐνταῦϑα ὁ 

f οἱ τοῦ ἀνϑρωπίνου 
> ~ Ἃ 3) - 

τέλους εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς παραδίδωσι, πρῶτον μὲν ἀπέδει 

αὐτῷ ὑπάρχει χαὶ 

A t 3 ΄ 

τὸ ξίναι AUTO, wy 

ao 

, > ~ la Ve oo, SN ( Late >\ \ ap 
TOS ALTLAS sl TAPAVLVETAL “AL OTL ATO τύχης μὲν 005 veovey OF χα! 1b 

éx τῆς χατὰ ψυχὴν ἀρετῆς χαὶ ἀσχήσεως (χαὶ το τ τ δεῖ γὰρ μαϑεῖν 

Oy τὶ = A Ό < 2 . φερε- πρότερον τὴν φύσιν τῆς ἀρετῆς χαὶ ἀσχῆσαι τὰ χατ᾽ αὐτὴν 

πονοῦντας μὲν ἐν τοῖς λυπηροῖς. ἵνα τὸ ἀναγχαῖον τῇ Ψυχῇ περιγένηται, 

ἐχχλίνοντας δὲ τὰ χατὰ γεῦσιν χαὶ ἁφὴν ἡδέα τῷ σώματι δεόντως, ἵνα τὸ 

σῶφρον χτησώμεϑα, φυλάττοντας ὃὲ τὸ χαϑῆχον ἐν διανομῇ χαὶ συναλλά- 
2) , ~ ~ > τς 

γμασιν, ty ἐπήβολοι τοῦ διχαίου γενώμεϑα, πανταχοῦ ὃὲ τὸν λόγον 
" . » ~ ~ \ 

ἔχοντες ἐπιστατοῦντα χαὶ ἄρχοντα χαὶ διευϑετοῦντα ὀρϑῶς ἔχαστον χαὶ 20 

τὴν οἰχείαν τηροῦντα εὐγένειαν, ὡς τῶν χειρόνων χατασύρεσϑαι μηδενός | ᾽ ι i ’ 
“2:5. ἧς \ , ΄ 3 “Ὁ b] Tr tv’ εἴη τὸ φρονοῦν ἡμῖν ὑγιὲς χαὶ νηφάλιον, ὡς ἐντεῦϑεν ἐν ἕξει γεγονότας 

τῶν ἀρετῶν ἐνεργεῖν χατ᾽ αὐτὰς διὰ βίου ποθι χαὶ μάλιστα χατὰ τὴν 
~ CR 7 , 5 oo Y 

ἀρίστην αὐτῶν, ἡδέως ἔχοντας ἐπ τὰ χαλά" χαὶ οὕτως εἴη- ea a = 

"5 t 

ὧν < 

xe roy 

Ὁ τὸ - <— 
Ἃ 5 ΄ 

μὲν ἂν εὐδαίμονες χαὶ μαχάριοι. ταῦτα ὃὲ πάντα ἡμῖν οὐχ ἄν ποτε περι- 
Ἂν li Ἂ 

γένοιτο, εἰ μὴ ϑεὸν ἔχοιμεν ἵλεων χαὶ συνεπιλαμβανόμενον ἡμῖν τῶν μα- 

gay χαὶ ἀσχήσεων χαὶ ἐνεργειῶν χαὶ Ep es μέχρι τούτου τὸν 25 
a1, 5 

περὶ εὐδαιμονίας λόγον ἀναγαγὼν δείχνυσι τὰ προσεχῶς Sune 6.0h0- 
’, ~ 

! γούμενα τοῖς ἐν ἀρχῇ, λέγω δὲ τὸ αἰτίαν εἶναι προσεχῆ τῆς εὐδαιμονίας 
ἊΝ 

δὲ τὴν ἀρετήν. πρὸς χαὶ τὸ KAT ἀρετὴν ἐνέργειαν εἶναι αὐτὴν τῆς Ψυχῆς. | [hae | 1Y τὴς YOY 
\ »» ~ 5 . 5 " 

ἔλεγε γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἄριστον εἶναι τὸ τέλος τῆς πολιτιχῆς; ἵ ὃὲ πολιτιχὴ 
ΨΥ v. > J ΄ 5 \ 
cpyov cyst ἐπιμελέστατον ποιεῖν τοὺς πολίτ ας ποιοὺς τινας. γοῦν α ἀγαϑοὺς 

4 ΡΨ) χαὶ πραχτιχοὺς τῶν χαλῶν. τοῦτο δ᾽ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ εἶναι αὐτοὺς 80 
σπουδαΐους χαὶ ζῶντας χαὶ ἐνεργοῦντος “AT ἀρετήν. διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ 

νόμους τίϑενται, τιμῶντες μὲν τοὺς EY OD UEE. χολάζηοντες GE τοὺς 

ἁμαρτάνοντας, tv ἢ μὲν χαχία ἀναχαιτίζητα!, ἢ δ᾽ ἀρετὴ προάγηται χαὶ 
CRE eat χαὶ xat αὐτὴν ἐνεργούντων τῶν πολιτῶν, ἔχωσιν at πόλεις 

ΑΥ ΄Ν sy ν 

τὸ ἄριστον τέλειον χαὶ χάλλιστον χαὶ ἥδιστον, τὴν εὐδαιμονίαν. χαὶ ἔστιν 
᾿Ξ Ἃ 

ἐξ ΄ za \ Aran , s As Ὁ ΑΝ = , ~ > 

οὕτως ἅπας ὁ περὶ εὐδαιμονίας λόγος πρὸς ἑαυτὸν ὁμόλογος, τῶν προη- 
΄ Δ τὰ ͵ a ~ a ΄ \ v > ΞΞ 

γουμένων χαὶ ἐφεπομένων μηδαμῇ διαφωνούντων πρὸς ἄλληλα. 30 

1 rhesis usque ad τῶν χαλῶν (p. 1099632) a 4 ἕξει Β: ἕξοι a 7 εἶτα Β: εἶτα 

χαὶ ἃ 8 χαὶ ὅτι Β: ὅτι ἃ 9 χαὶ μαϑήσεως a: om. Β 10 τὰ Β: om. ἃ 

14 γενώμεθα B: γινώμεϑα ἃ 17 - ὑγιὲς. bis Β 20. 21 περιγένοιτο ἃ: περιγένη- 

ται Β 90 νόμους Β: νόμοι ἃ ὟΝ οὕτως Β: οὗτος ἃ 
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p. 1099032 Etxotws οὖν οὔτε βοῦν. 

, ~ ~ > ΄ > Oo.~ >, 

ne τοῦτο τοῖς εἰρημένοις ἀχολουϑεῖ. εἰ 
+> 

ἵξια xa eo 7, Senos λογιχὴ δὲ ψυχὴ 
οὐχ ἔστιν, οὐδὲ τοιαύτη τις ἂν εἴη ὅλως ἐνέργεια 

σης δὲ τοιαύτης ἐνεργείας, εὐδαιμονία ἔσται. 
εὔδαιμον οὐδὲν 

\ 

p- 110021 Ata ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν 

Οὐ μόνον, φησί, τῶν ἀλόγων ζῴων 
ϑρώπου οὐχ ἔστιν εὐδαίμων, εἰ χαὶ λογιχῆς ἐ 
ἢ ἡλικία χεχώρηχεν ἣ ἀρετὴν ἔχειν ἣ xav 
τῶν παιδίων εὐδαίμων λεγόμενος χαὶ μαχαριζόμε 

10 

προσάπτεται τοῦνο μα, 

=e , δ Xd J > ! AD, ~ 

ee τοιοῦτον. εἰ χρόνος αὐτῷ ἐπιδαψιλευϑείη. τῇ ῦτ 
2¢ 9 ὦ A — fey ὃ ~ a 8 =e ' ἢ διὰ τὸ ἐξ εὐδαιμόνων χατάγεσϑαι, ἢ διὰ τὸ 

χαὶ ἐντρέχειαν. te 
αἰσχρὰ μῖσος χαὶ 

15 χαὶ τῆς wxis ἴσως δρμήν τε 
TO ποστρὴφ ρήν, ἣ διά τι τοιοῦ tO 

x ΄ » 

αρ WS ELTOWE Ev. p- 110024 Δεῖ 7 

ZL) 

TEAOUS Πρὸς τὸ ἐφιχέσϑαι, φησί, τοῦ wher 
> aa , 

ἀρετὴν τελειότητος χαὶ τὸν βίον τῷ τέλει 
>] ~ 

ἐπεὶ οὔπω χρόνος αὐτῷ ἢ ἀρετὴ τῷ παιδί, 
> > Ἁ , \ ia , 5 

το τῶν τελειότητα χαὶ ὁ βίος αὐτῷ 
20 

Vv Ἂν 

STL πρὸς 

οὐδένα τρόπον ἐνδέχετα! προσεῖναι τῷ παιδὶ 

p. 110025 Ἰ]ολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίνονται. 

Περὶ τοῦ παιδὸς εἰπὼν 

νῦν ὡς οὐδ᾽ ἀνὸρα δεῖ ἐδ ἊΣ ἘΠ ΑΙ Ses 
ὑγείᾳ χἂν χαλῶς αὐτῷ τ 

ἀλλὰ χαὶ βίου τελείου 
~F ~ 

ξις τῆς παρούσης ζωῆς 

\ πρὸς 
> 
ἐπ OE 
eT εσφράγισεν. ἄστατα 

1 rhesis usque ad τοιαύτης ἐνεργείας (p. 1100 41) a 

ρίζονται (p. 110044) ἃ 11 παιδίων B: παίδων a 

“Δ "Ἃς ~iync γὰρ Ψυχῆς λογιχῆς 

τῶν οὕτω χαλούντων αὐτὸν 

ἰχλεισϑῆναι. 

τὸ μαχάριον. | 

“ἊΝ 4 

παῖδα λέγειν 
Ἃ 

“OY 

Blov ὃ δὲ Του 
\ γὰρ 

πάντα ἀβέβαια, οἷς οὐ μόνον τὸ σῶμα ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ ἣ ψυχὴ 

> =. Hs 
evep- 

5 ~ 

ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις 

ἐν αὐτοῖς. aS. 
> 1 ~ > 

Ola τοῦτο οὐ 
\ ) = 2.» 
7 \Sji 

>>. 
seh id οὐδὲν ἀλλὰ χαὶ παῖς av- 

? 
XAT 
ῬΑ 

πιςοντῶν AUTOV 

- 
ς πίδος ὑποτεινομένης. 

ἔχειν πρὸς τὰ χαλὰ 
Wik cere \ \ \ 

χαὶ ὄρεξιν, πρὸς Ge τὰ 
“ 

ον ἕτερον. 

χρ is κατ 
7 οὔτε τελεία 

A} 

δεδαψίλευται πρὸς THY 
- > ~ ) 

ταῖς ἀρχαῖς, ὥστε χατ 

ΠΣ 
φησιν, ὃν 7, 

\ ys ~O© \ 
τὰ ἐνταῦϑα χαὶ τὰ 

12. 13 γενήσεσϑαι a: T 

91 

δὴν 

94: 

7 rhesis usque ad ἐλπίδα μαχα- 

ενέ- 

σϑαι Β 17 rhesis usque ad βίου τελείου (p. 110045) ἃ ὡς Ba et Arist. cod. 

Mb: ὥσπερ Arist. vulg. 20 τῶ παιδί bis B 23 rhesis usque ad [Πριάμου putedetar 

(p. 110048) a 26 διαχέοιτο B: διαχέηται a οὐ a: om. B 27 εὐδαιμόνησιν 

B: εὐδαιμόνισιν a 27. 28 ἡ λῆξις B: καὶ λῆξιν a 
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πολλάχις χατὰ τὰς ἕξεις χαὶ τὰς ἐνεργείας μεταβάλλεσϑαι πέφυχεν, ὡς 24r 
ἐν σφοδροτάτῃ φορᾷ χαταρρέοντος ὕδατος χατασυρομένη χαὶ χατατί- 

" Cc CO ~ Ὑ 

ττουσα. χαὶ ὅρα ὅτι πιστῶν τὴν μεταβολὴν τὰς τύχας χαὶ τὰ ἔξωϑεν 10 
τ ΄ c~ Q ΔΎ»: «ἘΣ - 2 ΡΞ Ξ, ἘΞ , 7 ? 

TSUELKEY ὡς PANY μεταβαλλόμενα SVOSYETAL γάρ; φησί, τῶν μαλιστ 

> 
ἐς ὑϑηνοῦντα μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσεῖν ἐπὶ γήρως. χαὶ 

| ‘ i | 
[bal 

τούτου παράγει τὸν [Iptauov παράδειγμα, Os ἐξ ἀρχῆς τῆς ζωῆς αὐτοῦ 

μέχρι γήρως εὐϑηνήσας χαὶ βασιλεύσας Ἰρώων, χρηματίσας te πολύπαις 
\ ΄ \ id \ ~ ΄ > ΄ A ~ > , ~ 

χαὶ χαλλίπαις xat ὑπὸ πολλῶν φιληϑείς, ἐν γήρᾳ τὸ πᾶν ἀπεβάλετο, τῆς 
/ ,ὕ 7, A! . ΄ 5 ~ & ~ 3 secF, ‘~ a\ ~ 

πόλεώς τε ἀνδραποδισϑείσης αὐτῷ αὐτοῦ τε ἀπολωλότος παίδων GE τῶν 
ἌΓ τὸ ΄ ΄ " - Ὁ Ξ 

10 μὲν σφαγέντων τῶν δὲ ζυγῷ δουλείας ὑποπεσόντων. ἐν τοῖς ἡρωιχοῖς 15 
᾿ id cr, ~ ~ 

δὲ εἶπε περὶ ΠΙριάμου τὸ μὲν διὰ τὸ χρείττω εἶναι Ὅμηρον τῶν λοιπῶν 
~ ’ ΄ Ὑ 

ποιητῶν, οἱ περὶ [Πριάμου γεγράφασιν ἐν ἔπεσιν ἐχτεϑειχότες τὴν ποίησιν. 
\ Si o τὲ \ τὸ δὲ διὰ τὸ τὰ περὶ αὐτοῦ ἱστορηϑέντα τοῖς ies ὡς τὰ ἐν μύϑοις 

εἰρημένα ποιητιχοῖς ἀλληγορεῖσϑαί τε χαὶ a 

x 
Q φ 

> 2 

Ἃ y ΄ \ ἢ ἴσως ἡρωιχὰ 
15 λέγει ἁπλῶς τὰ περὶ ἡρώων λεγόμενα. ἥρωας “B ἐχάλουν ot παλαιοὶ τοὺς 

) ITD, > ~ ~ , 
map Ἕλλησιν εὐγενεῖς xat ἀγαϑοὺς ἐν tats πράξεσι. 

΄ 

p. 110028 Τὸν δὲ τοιαύταις χρησάμενον τύχαις. 30 

Τὸν πολιτιχὸν ἄνδρα χαὶ τῆς ἐν μέσῳ διαγωγῆς ἀντεχόμενον πόλεώς 

τε ἄρχοντα χαὶ χώρας χαὶ πολλῶν προϊστάμενον χαὶ εὐθϑηνοῦντα, εἶτα ἐχ- 
20 πεσόντα πάντων χαὶ εἰς τὴν ἐναντίαν χαταστάντα διάϑεσιν χαὶ ἀϑλίως 

Ἃ > 

τελευτήσαντα τίς ἂν εὐδαιμονίσοι ἐλέους παϑόντα χαὶ ϑρήνων ἄξια: 

p- 1100210 Πότερον οὖν οὐδ᾽ ἄλλον οὐδένα. 

te -.᾿ ᾿Αϑηναῖος σοφὸς (6) Σόλων χαὶ νομοϑέτης ᾿Αϑήναις γενόμ ενος. pes | | 
» A 

ἔφη (δέον εἶναι) uydéva πρὸ τελευτῆς μαχαρίζειν. περὶ τ 

hys ζητεῖ εἰ χρὴ τὴν τοιαύτην αὐτοῦ ϑέσιν χρατεῖν ὥστε ἘΠΕῚ éy tH τῷ or 

παρούσῃ ζωῇ συντηρεῖται χαλῶς ἐν πᾶσιν ἔχων τις eee wx υαχαρίζειν 

τὴν ὁπηνίχα OF ταύτης χωρισϑῇ, συντηρηϑεὶς μέχρι τέλους ἐν ἐχείνοις 80 

τοῖς ἀγαϑοῖς, τηνικαῦτα τοῦτον χρίνειν εὐδαίμονα. εἶτα φησίν: εἰς 

μεν οὕτως ὃ Σόλων φησίν, dod γε χαὶ ἔστιν ἀληϑῶς εὐδαίμων μετὰ 

80 τὴν ἐνταῦϑα ζωὴν ἄνϑρωπος ὃ ἐν ἀγαϑοῖς διανύσας αὐτήν; πρὸς ὃ ἐπι- 

φέρει, ὅτι τοῦτο παντελῶς ἄτοπον χαὶ ἐναντίον ἣμῖν τοῖς λέγουσιν 

ἐνέργειάν τινα τὴν εὐδαιμονίαν. μετὰ γὰρ ϑάνατον ὃ τεϑνεὼς 
ἀνενέργητος. πῶς οὖν τῷ ἀνενεργήτῳ εὐδαιμονία ὑπάρξει 7 ἔνεργεια ἀποδέ- 

δοται; ἔσται γὰρ ἔχων ἐνέργειαν 6 ἀνενέργητος. εὐδαιμονίας δὲ μὴ ὑπαρ- 80 

85 χούσης αὐτῷ, πῶς ὀρϑῶς εὐδαιμονισϑήσεται: 

13 μύϑοις ἃ: podw Β 15 λέγει Β: λέγεται ἃ 17 rhesis usque ad οὐδεὶς εὐδαι- 

woviter (p. 110049) 22 rhesis usque ad τὴν εὐδαιμονίαν (p. 1100a14) a 23 ὁ a: 

om. B 24 δέον εἶναι a (et Vat. 1622): om. B 29 an οὕτως ὡς 6? 
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p. 1100214 Et δὲ AS ἢ λέγομεν τὸν τεϑνεῶτα ἕως τοῦ εὐπραξίαι τὲ 2dr 
χαὶ δυστυχίαι. 

᾿Απορήσας πρὸς Σόλωνα χαὶ ἄτοπον εἶναι εἰπὼν μαχαρίζειν τὸν 40 

τεϑνεῶτα ὡς ἐναντίον ὃν πρὸς τὴν τῆς εὐδαιμονίας ἀπόδοσιν, ἐπιλύει μὲν 

5 τὴν apy, ὅτι οὔ φαμεν τὸν τεϑνεῶτα ὡς τεῦνεῶτα εὐδαίμονα. οὐδὲ 
Σόλωνος οὗτος ὃ λογισμὸς ἐν τῷ λέγειν μετὰ ϑαάνατον δεῖν μαχαρίζειν 

¢ ~ / > Site ~ ~ 5 

τὸν χαλῶς τὸν βίον Πα ΤΟ. ταὶ ἀλλ᾽ ὅτι τηνιχαῦτα ἀσφαλῶς ὃ ἀγαϑὸς μαχα- 

ρίζεται ἄνθρωπος ὡς ἤδη τὰ χαχὰ ὑπερβὰς χαὶ τὰ το τὸ λέγε 
δὲ χαχὰ μὲν τὰ “ATA προαίρεσιν ἀποπτώματα, δυστυχήματα δὲ τὰ UN ἐφ᾽ 45 

10 ἡμῖν. ποιεῖται ὃὲ χαὶ τοῦτο ἀμφισβητήσιμον. δοχεῖ γὰρ τῷ τεῦνεῶτι χαὶ 
κα \ , ) Y \ / σ 2 4λ > ~ 

ἀγαϑὸν εἶναι χαὶ xaxov, xa} ἕνα μὲν τρόπον ὅτι ἀγαϑὸν αὐτῷ ὃ μαχα- 

ρισμός, χαχὸν δὲ αὖϑις ὅτι αὐτοῦ μὴ αἰσϑάνεται. (κἄν) αὐτῷ οἱ ἀπόγονοι 
τύχοιεν εὖ ἐν ἅπασιν ἔχοντες, ἀγαϑὸν μὲν ἴσως χαὶ τοῦτο αὐτῷ ὡς ἐχείνου 
χατὰ τὴν ἀναφορὰν ἐφιχνούμενον, xaxov Ge αὖϑις ὅτι μηδὲ τούτου εἰς 

7 ς ΣΕ a εἰς Ai ΕΝ" ὙΠ ϑοὶ ἃ ) ΄ 15 αἴσϑησιν ἥχει, ὥσπερ χἄἂν εἴ τις ou μὲν ἐν ἀγαϑοῖς τοῖς χατὰ τὸν βίον 

ἀγαϑὸς ὦν, τῶν ὃὲ οἰχείων αὐτοῦ εὖ ΠΝ χαὶ αὐτῶν εἰς γνῶσιν 

50 - οὐχ ἔρχεται 7 δι᾿ ἀποδημίαν ἴσως 7% διὰ χρόνιον χαὶ σφοδρὰν ἀσχολίαν 

πρὸς ἕτερα, οὕτω χαὶ τῷ τεϑνεῶτι συμβαίνει πολλάχις γίνεσϑαι μηδεμίαν 
oe ἔχοντι τῶν ἀγαϑῶν, ἃ τοῖς οἰχείοις αὐτοῦ συμβέβηχεν. ἀγαϑῶν 

20 γὰρ ne υένων αὐτοῦ ἐν γνώσει μὴ γίνεσϑαι πῶς ἀγαϑόν; χα ἕτερον 
δὲ τρόπον, εἰ αὐτοῦ ἐν ἀγαϑοῖς τελευτήσαντος es οἱ ἀπόγονοι ἕξουσιν. 

ὡς γὰρ αἵ τιμαὶ τῶν ἀπογόνων χαὶ cdr ΠῚ αὐτοῦ χαϑάπτονται, οὕτω χαὶ 
αἱ ἀτιμίαι χαὶ δυσπραγίαι. χαντεῦϑεν αὐτῷ ῥυπαίνεται | τὸ μαχάριον. 24v 

ταῦτα OF φησι παριστῶν ὡς οὐδὲ μετὰ ϑανατόν ἐστιν ἀσφαλὲς τῷ εὐδαί- 

τῷ σι μονι τὸ μαχάριον, εἰ μὴ xat αὐτὴν λαμβάνοιτο μόνον. χαὶ οὕτω δέ γε 
ι 

\ > a ἌΝ Pe Seaman SN ee 
ἐμποδίζοιτ ἄν ἐπεὶ μὴ αἰσϑάνεται. 

p.1100a21 ᾿Απορίαν δὲ καὶ ταῦτα παρέχει. 

Ἑ ΄ v ζή ~ A πω "» C bp \ ΄ = 

tepay ett ζήτησιν χινεῖ περὶ τοῦ Peep ec ἢ μη usta ϑαάνατον 7 

τὸν εὐδαίμονα. che 0g σπρρίας 77 πρόφασις τὸ λέγεσϑαι ὅτι ἐφιχνεῖται τοῦ 

80 τεϑνεῶτος τὰ τῶν ἀπογόνων ἀγαϑὰ 7 χαχά. εἰ γὰρ εἴη μαχαρίως βιοὺς 
μέχρι γήρως χαὶ τελευτήσας χατὰ λόγον, τοὶ χατὰ ἀχολουϑίαν χαὶ ava- 

λογίαν τῆς αὐτοῦ μαχαριότητος, ὡς μηδ᾽ ἐν τῷ τέλει συμβάντος αὐτῷ 10 

τινος τῶν ἐναντίων, ἐνδέχεται ὃς πολλὰς συμβαίνειν περὶ τοὺς ἐχγόνους 

εταβολάς. ὡς τοὺς μὲν αὐτῶν ἀγαϑοὺς εἶναι ὡς ἐν ἀρετῇ ζῶντας χαὶ ’ ϊ \ il 

35 ἀγαϑῶν ἐπιτυγχάνειν τῶν ἔξωϑεν, τῶν ἀξίων τῆς αὐτῶν ἀρετῆς ἐπισυμ- 

1 rhesin plene exhibet a 6 λογισμὸς B: λόγος a 7 διαγαγόντα a: διάγοντα B 
12 αὖϑις B: om. a κἂν a: om. B 14. 15 els αἴσϑησιν B: ἣ αἴσϑησις a 

15 ζώη B: Ewor a 17 ἔρχεται B: ἔρχοιτο a 23 τὸ B: xat a 25 αὐτὴν Ba: 

αὐτὸν scripserim 27 rhesis usque ad αὐτοὺς ἐνδέχεται (p. 1100927) a 
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, 5 ~ \ ἊΝ ν Ἃ \ \ \ b4 5 ΄ 

βαινόντων αὐτοῖς, τοὺς δὲ φαύλους 7 τυχὸν χατὰ τὰ ἔξωϑεν ἀποτυγχά- 34» 

γοντας (δῆλον δὲ ὅτι χαὶ τὴν πρὸς τοὺς γονεῖς τῶν ἀπογόνων ἀπόστασιν 
πολυειδῆ εἶναι χαὶ ποιχίλην ἀναγκαῖόν ἐστιν), ἕπεταί τι ἐντεῦϑεν ἄτοπον 

Ξ , , : 2 Ae eae ῊΝ ee τῷ μαχαρίως βεβιωχότι. τὸ δὲ μέχρι γήρως etpyxev οὐχ ὡς ἔτυχεν. 
y ~ ~ Υ͂ ~ > a, c IX \ 

ἔστι γὰρ χαὶ τοῦτο τῷ λόγῳ τῆς εὐδαιμονίας ἁρμόδιον. οὐ γὰρ 6 ἐπὶ 

βραχὺν χρόνον εὖ βιώσας, οὗτος ἤδη εὐδαίμων, ἀλλὰ Get χαὶ χρόνου 
μαχροῦ, δι᾿ ὅσου ὃ ἄνϑρωπος ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς συντηρούμενος ἔσται τοῦ 
+f oe = Vee 7A AN \ ¢ >) Ξ 5 ἘΝ > ~ 4) ».§ f I> / εὐδαιμονίζοντος ἄξιος. ἐπεὶ xat ὃ ᾿Αχιλλεὺς τῶν χατὰ τὸν βίον εὐδοχίμων 

Bi UAE εὐ πῆς ORCC TOA ΠΕΣ ΝΣ ΣΎΝ ΠΣ ΣΝ Ae ἣν χαὶ ἐν εὐπραγείᾳ διέζη χαὶ δόξης ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ ἐν νεότητι τὸν βίον 
συγχλείσας τοῦ εὐδαιμονίζεσϑαι οὐχ ἠξίωται. 

p. 1100227 Ἄτοπον δὴ γίνοιτ᾽ ἄν. 

Τοῦτό ἐστι τὸ ἑπόμενον ἄτοπον, τὸ χινδυνεύειν ἀβέβαιον εἶναι τῷ 
τεῦνεῶτι εὐδαίμονι τὸ μαχάριον. εἰ γὰρ ἅπτοιτο ἐχείνου τὰ τοῖς ἀπογόνοις 
> , v4 a) > 2 \ évdewpodueva (πολλοί δ᾽ εἰσιν οὗτοι χαὶ ἐπὶ πολὺ Extetvduevor), ἐνδέ- 
= \ \ i \ , \ εἶ \ ,ὔ 2 3 ea 8 γες s 

yetar χαὶ πολλὰ εἶναι χαὶ ποιχίλα τὰ χατὰ τὸν βίον ἐν αὐτοῖς ϑεωρούμενα 

χαὶ πῇ μὲν ἀγαϑά, πῇ ὃὲ μή; ὡς ex τῆς τούτων διαφορᾶς χαὶ τῆς πρὸς 

εὐδαίμονα, πῇ δὲ ἄϑλιον γίνεσϑαι. 

7 = p. 1100229 ΓΑτοπον δὲ xal τὸ μηδὲν μηδ᾽ ἐπί τινα χρόνον. 

Τοῦτό ἐστι, φησί, τὸ μάλιστα τὴν ἀπορίαν ποιοῦν, ὅτι ἑχατέρωϑεν ὃ 
λόγος ὑοῦ ἑπόμενον ἄτοπον.  xav γάρ τις ἐρεῖ μὴ συνιχνεῖσϑαι τοῖς 
γονεῦσι τὰ τῶν ἐξ αὐτῶν μηδ᾽ ἐπί τινα χρόνον, EEL τοῦτο χαὶ 
ἄσπλαγχνον, χἂν συνιχνεῖσϑαί τις εἴπῃ, ἀβέβαιον ἔσται τῷ vane 

σαντι τὸ μαχάριον, ταῖς διαφοραῖς τῶν (τ τῶν ἀπογόνων συμμεταπίπτον 
χαὶ αὐτὸ συμμετ Ἐπ ΕΣ ὡς χαὶ τὰ ἐναντία ποτὲ Sevapeyet ἐν τῷ 

αὐτῷ χαὶ διὰ τάδε μὲν μαχαρίζεσϑαι, διὰ τάδε δὲ ταλανίζεσϑαι, ἐναντίως 

πολλάχις ἐχόντων τῶν ἀπογόνων. 

2) 5 2 \ ~ Ρ. 1100231 “AAW ἐπανιτέον ἐπὶ τὸ πρότερον ἀπορηϑὲν ἕως τοῦ 
ἀναχυχλεῖσϑαι περὶ τοὺς αὐτούς. 

Ἢ \ A ας ee a > , b) ΄ ΄ ΦΕΡΕ ΙΝ ~ \ <n 

πὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπορίαν ἀνατρέχει pee διὰ τῆς πρὸς ταύτην 
5 x, 7 ~ 

ἐπιλύσεως χαὶ τοῖς μετ᾽ ἐχείνην ζητηϑεῖσι τὰς λύσεις εὗρε ἔσϑαι. ἣ δὲ ἣν 
e ee, ~ 

ἢ πρὸς τὸν λόγον τοῦ Σόλωνος, ὃς δεῖν ἔϑετο μηδένα μαχαρίζειν πρὸ 
ὯΝ ἀν οἷν ol Ve A: \ wv 5 > r , 

τέλους ζωῆς. auger δὲ τὸ ἄπορον εἰς ἀτοπώτερον ἔτι ἄγων τὸν λόγον. 

1 τὰ ἔξωϑεν ἃ: τοὺς ἔξω Β 10 ἠξίωται ἃ: ἠξίωτο Β 11 rhesis usque ad 6 

ἄϑλιος (p. 1100229) a 19 rhesis usque ad τοῖς γονεῦσι (p. 1100830) a 21 épet 

B: 

THY 

20 

ἄλληλα. ἐναντιότητος xat tov τεϑνεῶτα συμμεταβάλλεσϑαι χαὶ πῇ μὲν 2 

37 

40 

δὲ 
οε 

ἐρῇ ἃ 28 rhesin plene exhibet a 30 ἀνατρέχει B: ἀνατρέχειν a ταύ- 

ἃ: ταῦτα Β 33 εἰς ἀτοπώτερον ἃ: εἰς τ᾽ ἀτοπώτερον B 
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\ > 

95 

πῶς γάρ, ey οὐχ ἄτοπον εἴ τις τὸ τέλος δρῶν ἕχαστον τῶν εὐδαιμόνων 24v 
\ + Vv 

μαχαρίζει μετὰ τὸ τέλος, οὐχ ὅτι ἔστι μαχάριος GAN ὅτι πρότερον Ἰόγονεν, 

συμβαίνειν μὴ ἀληϑεύειν τὸν λέγοντα ὑπάρχειν τὸ ὑπάρχον, ὅταν oF wy 

πάρχῃ, ἀλλὰ tov λέγοντα ὑπάρχειν τὸ ὑπάρξαν, ὅταν ody ὑπάρχῃ. τοῦτο 
ἔ φησ! διὰ τὰς μετ poe τῶν τυχῶν χαὶ διὰ τὸ ὑπολαβεῖν udviusv τι 

~ id 5 οὶ 39. δὲ , © P 7 >. διε ΄ a ἃ 

τὴν εὐραιϊμηνιᾶν χα! οὐχ εὖ ὑμξετα ἄβολον. TOLAUTY GE δοχεὶ 1 SVOALUOVLA OLA 

A be Z > =~ > ~ > σιν tm IF >. 
tO τέλος ξιναι τῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν χατ αὐτὰς πράᾶζξεων, ξξεις GF UTAO- 

7] -Ξ τὴς ecac. wad ac ow πηντὴς ζῶντες οἱ σπορδοζον yor =r τες 
Sly τας APETAc, χαὺ ας Ola TAvTOS (.οντες οἱ GTOLOALOL χαὶι VEY γοῦν τες 

= ΓΟ 

i 
> = ek 5 - Vv ~ 

εις λήϑην αὐτῶν SOY OVTAL. at δὲ τύχαι τοσοῦτον εὐμετ aBohot, 

> Ἁ 

ἐν 0 ὡς περὶ τοὺς αὐτοὺς πολλάχις ἀναχυχλεῖσϑαι. δέχεται yap τὸν αὐτὸν 
5 A i Vv ~ , 5 \ Ἁ ~ τ 

ἀπὸ τοῦ εὖ ἔχειν τῆς τύχης ἐπὶ τὸ χαχῶς μεταβάλλεσθαι χαὶ αὖ ἀπὸ 
~ ~ > \ -“» \ ~ "3 

τοῦ χαχοῦ εἰς TO εὖ, χαὶ τοῦτο πολλᾶχις. 

΄ > p. 110004 Δῆλον yap ὡς εἰ συναχολουϑοίημεν ταῖς τύχαις. 

- ἢ 140 οὐκ ἔτος ὕομεν, ῬἙχατέρωϑεν ἐνταῦϑα τὴν ἀπορίαν συνίτ 

\ Dad x” 

ἘΠ 
τὸ ὑπάρχον (od) τὸ ὑπάρχον λέγοντες, ὅταν B ΑΝ Mp ἀλλ ὅταν οὐχ ὑπάρχῃ 

ine DN OV, χαὶ δόξειεν ἂν τοῦτο 

0 
‘ 

τὸ ὑπάρξαν ἤδη χαὶ παρελϑὸν χαὶ διὰ τοῦτ 
are Nt πον ν"- ya dened \ > e~ aap a εἰς Saat epee ὧν 3 

ατήπὴν. Ἢ, St ETL ς-ῶντὰ τὸν ED LCWYTH EevoaL pviCousy, τῷ ταις τυγχα!ις 

45 

Ne eel τὸν Εδὰ ame r age ieee Pane seta OF ὑποχειμένῳ | THY εὐδαιμονίαν ST PRES ai yy MO χαὶ ταύταις ἑψόμεϑα 25r 
> 

χαὶ τὸν αὐτὸν εὐδαίμονα πολλάχις xat ἄϑλιον ἐροῦμεν zal ἀποφανοῦμεν 

οὐ δες τὸν εὐδαίμονα χαὶ ἱδρυμένον σαϑρῶς. τοῦτο δὲ χατὰ μετα- % 
oe εἴρηται τῶν oixoBoy. ἡμάτων χαὶ τῶν ἀνδριάντων χαὶ τῶν ἄλλων ὅσα 

ύτ ()».ν, πὶ βάσεων ἀνεγείρεται. τούτων γὰρ ἕχαστον βεβαίως μὲν ὑπερεισϑὲν ἐπὶ 

μαχρὸν ἵσταται, ἀσϑενῶς δὲ χαὶ σαϑρῶς ταχὺ χαταβάλλεται καὶ ὑπὸ τῆς 

τυχούσης προφάσεως, ὃ ἀνοίχειον τῆς εὐδαιμονίας χαὶ τοῖ 
στερεᾶς χαὶ δυσμεταϑέτου ὑπειληυμένης, ὡς εἴρηται. ὃ / 

ζῷον βραχύτατον, φύσιν ἔχον ῥαδίως πρὸς τὰ παραχείμενα μεταβάλλεσϑαι 
o 

χρώματα, xavieddev φεύγειν τὴν αἴσϑησιν τῶν ἐπιβαλλόντων τὴν ὅρασιν. 

p- 110007 Ἢ τὸ μὲν τύχαις ἐπαχολουϑεῖν οὐδαμῶς ὀρϑόν. 

“Ὁ spite ἘΣ ἐπιλήσξ ΡΞ a eh a ΟΡ, matey pk Géyr 
“YTEUI cy ths ET UGEWS Aapys ται τς TOU TOW τοῦ TOY ἢ ΤῊ ἂν τῶν. 

΄ ᾿Ν - \ er a ~ yrs OD 2 > \ 
λέγω δὲ τῆς πρὸς τὸν λόγον τοῦ Σόλωνος. χαὶ λέγει μὴ ὀρϑὸν εἶναι τὸ ταῖς 

7 > oO L~. pean. a Bi ἐν fe PON Spree os SS Seat eS 

τύχαις ἀχολουϑεῖν πρὸς TO ee ἣ ταλανίζειν τοὺς ζῶντας ἐν ἀρετῇ εἴτε 
~ ~ lf ~ , » , \ 

ταῖς αὐτῶν τούτων εἴτε ταῖς τῶν ὠχειωμένων αὐτοῖς πράγμασιν ἀβεβαίοις χαὶ 
οὐδ᾽ οὖσιν ἐφ᾽ ἡμῖν ἄλλως τε χαὶ τοῦ εὖ ἣ χαχῶς τὸν ἀνϑρωπον ζῆν οὐχ ἐπὶ 

? ταὶς τύχαις ὄντος ἀλλ᾿ ἐφ᾽ ἡμῖν. εἰ γὰρ τὸ εὖ ἡμῶν ταῖς τύχαις προυτέ 
τράπτο, ἄϑλιο! ἄν ἦμεν ἀεί, οὐδέποτε GF μαχάριοι, ἀστάτου χαὶ ἀβεβαίου 

19 

yew ἃ δ, a: om. | 
ν 

rhesis usque ad σαϑρῶς ἱδρυμένον (p. 1100» 7) a 15 τὸ ὑπάρχον (prius) B: ὑπάρ- 
) 
) 

τύχαις Arist. rhesis usque ad τοῦ ἐναντίου (p. 1100411) ἃ 90. λέγω δὲ 

λέγεται δὲ χαὶ ἃ 94. ὄντος ἃ: ὄντα Β 

10 ἐροῦμεν ἃ: εἴπωμεν B 28 τύχαις Ba: ταῖς 
» 
} 



qn 

10 

τῷ σι 

EUSTRATII IN ETH. NICOM. I 11 [Arist. p. 110068—17] 

φερόμενον ἐπὶ χρείττονα αἰτίαν χαὶ βεβαίαν χαὶ στάσιμον. τ 

εἶναι ἁπλῶς oe ἡμῶν, εἰ τὸ εὖ εἶναι τυχηρὸν χαὶ διὰ τοῦτο ἀστά- 
ὕμητον, χαίπερ ἐν λογιχῇ Ψυχῇ zat νοερᾷ ϑεωρούμενον χαὶ σύμφυτον 
ἐχούσῃ ζωὴν χαὶ χωριστὴν σώματος. ταῦτα δὲ λέγεται περὶ τοῦ εἶναι 
΄ hac Nowe ar ~ aa! dled ΄ ! an = y n aS en en ivi , 

ἁπλῶς, δεῖται (δὲ) τῶν τυχῶν οὐχ ἢ ψυχὴ xad? ἣν τὸ εἶναι τοῖς ἀνϑρώ- 
> \ \ > Ἀ τ * ΄ 5 ~ ΄ σι τ Bay, 555) ΄ ΄ ΄ 

ποις ἐστὶ χαὶ ἧς τὸ εὖ εἶναι ἢ αὐτῶν ὑπάρχει τελείωσις, ἀλλ ὁ βίος ὁ 

ἀνθρώπινος, ὡς προλαβὼν εἶπεν, ἥτοι αἱ χατὰ τὸν βίον πράξεις τῶν ἀνϑρώ- 
3 a \ 9 ~ oe 96 

πων, ἐν αἷς ta ϑυραῖα ἀγαϑὰ 
τ φέρονται, ὡς αἱ χατὰ χαχίαν τῆς 

ὡς ὄργανα χρησιμεύουσι. τὸ GE χυρίως τῆς 
εὐδαιμονίας at “at ἀρετὴν ἐνέ 

, 

ς 

ἀϑλιότητος: ὡς γὰρ εὐδαιμονία χαὶ ἀϑλιότης ἀλλήλαις ἐναντίαι, οὕτως 
> 5 ΄ - ) aod 39> , ΄ 

ἀρετὴ χαὶ χαχία. χαὶ εἰ Ex τῶν xat ἀρετὴν πράξεων 7 εὐδαιμονία ὡς 
3 \ ὶ 

“ 9... ὦ ΄ 9) > > fe ~ \ \ ΄ ~ ~ 

τέλος αὐτῶν, af δ᾽ ἀρεταὶ ἐφ᾽ ἡμῖν xal χατὰ προαίρεσιν, πῶς ἄν τῆς 

τύχας ἐπιγραψόμεϑα; εἰ γὰρ χαὶ εὐδαιμονίαν οἱ 39> , > ΡΣ Ἁ εὐδαιμονίας αἰτίας τὰς 
. Ρ ΄ 5 ~ , 

πολλοὶ τὴν ἔξωϑεν εὐετηρίαν χατονομάζουσιν, GAN οὐ χρὴ τοῖς ἀλόγως 
g Q λ χρίνουσιν ἕπεσϑαι. οἱ ἀγνοοῦντες τὸ ἀληϑὲς τὸ φαινόμενον μαχαρίζουσιν. 

i 

\ ἀλόγως xat xat αἴσϑησιν ζῶντες χαὶ μηδὲν παρὰ τὸ φαινόμενον ὑπάρ- 

yey ὑπολαμβάνοντες. 

p. 1100011 Μαρτυρεῖ δὲ τῷ λόγῳ χαὶ τὸ νῦν δια πορηϑέν. 

i Τὸ προσφάτως Cy, τηϑὲν τὴν χίνησιν ἔσχεν ἐχ τοῦ μόνιμον τὴν εὐδαι- 
μονίαν ὑπολαμβάνεσϑαι. ὅτι οὖν, ey οὐ δεῖ τὰς τύχας τῆς εὐδαιμονίας 

τὰ 2 4 αἰτίας ἐπιγράφεσϑαι ἀλλὰ ρετὰς λέγειν πατορ δον. αὐτῆς, δηλοῖ 

χαὶ τὸ νῦν δα ΠΥ, τ ἫΝ sso tov ἢ εὐδαιμονία, πῶς Sets τὸ ἀβέ- 
5 

Baroy αἴτιον, ἤγουν 7 τύχη; at δ᾽ ἀρεταὶ χαὶ at zat αὐτὰς ἐνέργειαι 

\ 

π 
ἘΞΡΞΕΣ Acne ; ene Ἐπ ee i eee ὑπερέχειν αὐτὰς "δι τῆς χαὶ vee nt. prov γὰρ ἐπιλαϑέσϑαι τῆς 

ἐπιστήμης τὸν ἐν ἕξει τῆς κατ᾿ αὐτὴν ϑεωρίας γενόμενον ἣ τοῦ ὀρϑῶς 
Ἢ 

~ 

‘ 

, cy > ~ ~ ~ 

ἐν τοῖς βεβαίοις μάλιστα τάττομεν. τούτων δ᾽ αὐτῶν oe TOY ἀρετῶν 

πράττειν χατὰ toy βίον tov σπουδαῖον ἐχπεσεῖν, xattor tac ἐπ στ τ τες 

at τιμιώτεραι Προ ΜΠ πον ὡς οἰχεῖον ὃν τῶν ea τὸ μόνιμον χαὶ διὰ 
τοῦτο ταῖς τιμιωτέρα!ις αὐτῶν ἐπεχτεινόμενον. ἣ δ᾽ αἰτία τῆς ἐπεχτάσεως 
τὸ τοὺς μαχαρίους ἐν ταύταις χαταζὴν (μάλιστά te) χαὶ συνεχέστατα. 

οὔτο γάρ ἐστι τὸ μὴ ἐῶν λήϑην γενέσϑαι περὶ τὰς ἀρετὰς χαὶ μάλιστα 
τὰς τιμιωτάτας αὐτῶν, ὡς τῆς χατ᾽ αὐτὰς ἀδιαχόπτου πράξεως ὑπερειδούσης 
αὐτάς. δύο οὖν προχειμένων, τύχης χαὶ ἀρετῆς. χαὶ ἀμφισβητουσῶν πρὸς 

ἀλλήλας χατὰ τὸν λόγον, καὶ τῆς μὲν οὔσης ἀσταϑμήτου χαὶ ἀβεβαίου, 

τῆς ὃὲ φύσει βεβαίας χαὶ δυσμεταϑέτου, ποτέρᾳ τούτων τὴν αἰτίαν τῆς 

éa: om. B 13 dv B: om. a 19 rhesis usque ad αὐτὰ λήϑην (p. 1100617) a 

wv 

πράγματος τὸ οἰχεῖον di ἀγαϑὸν ἐξηρτημένον ἔχοντες, ἀλλὰ μὴ ἀνα- 2Qbr 
΄ ΐ 

25 

βεβαιόταται πάντων τῶν ἀνϑρωπίνων εἰσίν, ὡς χαὶ αὐτῶν τῶν ἐπιστημῶν 40 

45 

6 βεβαιότητι χαὶ μονιμότητι B: βεβαιοτέρας zat μονιμωτέρας a 30 post τιμιώτεραι 
‘ 

add. χαὶ a 32 μάλιστά te a: om. B 34 ὡς τῆς a: ὥστε B 37 βεβαίας 

: βεβαιοτέρας a 
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30 

p. 1100022 Πολλῶν δὲ γινομένων χατὰ τύχην ἕως τοῦ ἐμποδίζει 38 

35 πολλαῖς ἐνεργείαις. 

Πρόχειται ἐνταῦϑα λύειν τὴν ἀπορίαν, ἣ ex τῆς Σόλωνος προύβη 31 

4 αἰτίαν B: αἰτίας ἃ 11 ta B: om. a 13 τὸ τέλειον a: τέλειον B 14 rhesis 

usque ad ἄνευ ψόγου (p. 1100222) a 24 ταῖς B: om. a 25 ἐνεργῶν scripsi: ἐνερ- 

γειῶν Ba 34 δὲ B et Arist. vulg.: δὴ a et Arist. cod. Lb rhesin plene exhibet 

usque ad zal μεγαλόψυχος (p. 1100633) a 36 τῆς B: τοῦ a 

EUSTRATII IN ETH. NICOM. I 11 [Arist. p. 1100b18—22] 

~ “ο΄ a 5 _~ \ Yk Seg » > 
ἀρετῇ. Get yap ἐξ eee en 

> v ΄ - ΄ - 

εὐδαιμονίας βεβαίας οὔσης ὃ χρίνων ὀρϑῶς ἐπιγράψαιτο; 7 πάντως τῇ 25r 
΄ ΐ τοῦ βεβαίου τὸ βέβαιον. χύριαι 

» 5 > ι 
ἄρα τῆς εὐδαιμονίας at ἀρεταί, οὐχ αἱ τύχαι. χαὶ μὴν πρότερον ἀρχὴν 

\ "ΕΥ̓͂. - - 5 > ~ - 

χαὶ αἰτίαν τῶν ἀρετῶν τὴν εὐδαιμονίαν ἐλέγομεν, ὅτε χαὶ ἀπ᾽ αὐτῆς τῶν 

ἀρχῆς τὴν ὁδὸν ποιεῖσϑαι διωρι- 
5 

51 

i$ 
Ln ~ <3 ~ cs Q } ~ 9 - ~ 

ζόμεϑα. πῶς οὖν νῦν ee plas εὐδα αιυηνίοις τὴν αἰτίαν ταῖς ape- 25v 

ἄλλο χαὶ ἄλλο γένος ἀρχῆς at 
9 α(ἡ 

‘ 

ἀρεταὶ χαὶ ἢ εὐδαιμονία pox ἀλλήλων ὑπολαμβάνονται, ὡς ἐπὶ τῶν 
~ WV ~ c ΄ \ ~ ΄ 

τεχνῶν ἔχει καὶ τῶν xat αὐτὰς τελῶν. ἐν ἐσάσεῃ ἡγάρε τῶν τεχνῶν; Ite 
μὲν τὸ ὅθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, αὐτὶ, αἰτία. ἢ τέχνη, ὡς δὲ τὸ οὗ ἕνεχο μξν TO οὔξν ἢ al ths sd SWS, AVTY, ATLA τέχνη 5 ὡς O& τὸ οὐ ἔἕνξχᾶς 

᾿ ΨΩ NL ACSA τ ΤᾺ ΄ ? BEAN 2 
το τέλος αἰτιον., Ol 0 7 τέχνη ἐφε SUNT TAL χαὶ τὰ χατ αὐτὴν ἔρ ηγα STLTS- 

τήδευται. τὸ γοῦν a τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ τέλος χαὶ τὴν χατόρϑωσιν ἢ 

ἀρετή ἐστιν, ἣ 6 εὐδαιμονία ὑπάρχει τὸ τέλος χαὶ τὸ τέλειον. 

ως 
oO νυν 

o - Oo =e a o- uN a a o Cc. ΓΕ [0] = [ω] < a o cv O27 RQ Le Ἔ Φ | = p. 1100018 ‘Yr 

~ ~ a Y> 

τῶν ae peered ἐπεὶ οὖν, φησίν, οὐ τύχαις τὸ εὔδαιμον 006 
? \ Se 

ς ταῖς χατ ἀρετὴν πράξεσιν, at τὸ 
y > ~ a 3 , 

βέβαιον ἔχουσιν. οὐχ ἀπ τς ὃ εὐδαίμων τὴν προσοῦσαν μαχαριότητ 
διὰ τύχης μετάχλισιν. ἀεὶ γὰρ ἢ μάλιστα πάντων τῶν ὡς ἀνθρώπῳ 

προσόντων αὐτῷ ἐν ταῖς “AT ἀρετὴν παραμενεῖ ἀμετάπτωτος ϑεωρίαις χαὶ 
΄ σ \ ~ 

πράξεσι, πράττων μὲν ὅτι χατὰ προαίρεσιν ἐνεργεῖ τὰ χατὰ τὸν βίον μετα- 
κί ΄ Cc ~ ~ SQ. es ΡῈ \ 4 pie λιν \ ~ > a 

χειριζόμενος πράγματα, ϑεωρῶν δὲ ὅτι μετὰ λόγου αὐτῷ χαὶ τῆς ex λόγου 
C ΄ ΄ ~ \ \ , Sok >. \7 \ \ 

χρήσεως Ἢ πασα “ATA τὸν βίον ξνξργξια. ως ΟἿ Λογος χα! νοὺς πρᾶάχτιχος 

ὀνομάζεται, ταῖς ζωτιχαῖς ἐπιστατῶν ὀρέξεσι χαὶ αὐταῖς ταῖς αἰσϑήσεσι 
? 5 ~ ~ \ Q7 ~ 

χαὶ Ov αὐτῶν χαὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐνεργῶν χαὶ τὰ δέοντα χατορϑῶν. xat 
Wa 

Se i τύγαι παρευποδίσουσιν. ἀλλὰ μενεῖ μὲν αὐτὸς ἐν τῷ ἀγαϑῷ v χ Pet 5 με St με tOS SV T " {@ , 

΄ ἮΝ ~ 

οἵσε δὲ χαὶ τὰ συμπίπτοντα χάλλιστα χαὶ πάντα τρόπον χαὶ ἀληϑῶς 
\ »,᾿ \ ~ | seed ρ» I> | ~ > ΄ 

μετὰ ἐντρεχείας ual τῆς προσηχούσης μελήσεως, μήτ᾽ ἐν ταῖς δυσημερίαις 
, ? ~ ¢ > » ae = 

χαταπίπτων μήτ᾽ ἐν ταῖς εὐημξρίαις ὑπεραιρόμενος. εἴπερ εἴη ἀληϑῶς 
΄ wv 

ἀγαϑὺὸς χαὶ ὡς ὄντως TET τορος oa Ge Lise χαὶ στάσιμος, SX μεταφορᾶς 

τῶν τοιούτων ἀ ἡ ποὺ: ἃ ὅπως ἂν ῥιφέντα πεσεῖται ὄρϑια ἵστανται. 
> o ν᾿ Vv of / Sr 4 ~ 

οὕτω δ᾽ ἔχων ods ψόγον ἕξει mapa τινος τῶν εὖ φρονούντων αὐτῷ 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 
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/ . 

SOEWS, aT ρηναμένου μηδένα μαχαρίζειν πρὸ τελεὺυτ je Gla τὸ 

x \ 

: 
5 > , ? 

στατον χαὶ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου υεταβλητιχὸν εἰς τὸ ἐναντίον, ᾧ εἵπετο τὸ Ὡς | 
΄ ," δος ~ ἊΨ, 4 / ~ tf , iy 

χαὶ μετὰ θάνατον uy ξδραῖον εἰναι χαὶ βάσιμον τῷ eevee τὸ μαχάριον 
A e 5 ΄ > ~ 9 , > “» 

ὡς πολλάχις χαὶ ἀπελθόντος ἀπὸ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον ἐνδέχεσϑαι 
, . ~ re , ὩΣ 

5 oe PE ee διὰ τὰς τῶν ἀπογόνων τύχας διιχνουμένας εἰς τοὺς 35 
= ~ > , 33.4) 

ἀπελθόντας éx τῆς τῶν ζώντων mpos ἐχείνους οἰχειώσεως. GAN enet τὸ 

εἶναι τῇ εὐδαιμονίᾳ οὐ χατὰ τὰς τύχας ἀλλὰ χατὰ τὴν roar χαὶ τὰς ἐν 

αὐτῇ ἀρετάς, ὡς ἀποδέδοται ψυχῆς ἐνέργεια ΕΟ KAT ἀρετήν, ταῦτα 

εἴ ἐπισχοπεῖν χαὶ τούτων ὄντων ἐν τούτοις τίϑεσϑα! τὸ μαχάριον. τὰ ὃ 

10 ἔξωϑεν ἀγαϑὰ ἡγεῖσϑαι ὡς συνεργά, οὐ μέντοι συμπληρωτιχὰ χαὶ αὐτὰ 

εὐδαιμονίας, ὡς οὐδὲ τὰ τεχνιχὰ ye τῶν ἕξεων τῶν χατὰ τὰς 
τέχνας. διὸ οὐδ᾽ ἐν τῷ τί ἦν εἶναι αὐτῶν χαὶ ταῦτα παραλαμβάνεται; 40 

ὡς οὐδ᾽ ἐν τῷ τῆς εὐδαιμονίας ὅρῳ at τύχαι. διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἐξιστῶσιν 

αὐτὴν ἑαυτῆς, ὡς ἂν ἔχωσι χαὶ ὅπως ἂν γίνωνται. χαὶ ταῦτα μὲν εἴπομεν 
15 τὴν δύναμιν τῆς λύσεως ἀπαγγέλλοντες, διαϑώμεϑα GE ἤδη τὴν λέξιν. 

φησὶ τοίνυν, ἐπεὶ τ χατὰ τύχην συμβαίνοντα διαφέρουσι πρὸς ἄλληλα 
ὧν εὐτυχημάτων χαὶ 

ἱ 
x ~ ΄ ων ~ b) a - 

Gv eee οὐ ποιεῖ ῥοπὴν τῆς ζωῆς, ἥτοι οὐ δύναται ἐναλλαγήν τινα 4 
Ks > / n 

ζωῇ ἐνδείξασϑαι τοῦ εὐδαίμονος ἢ εὐδαίμων ἐστίν: ὅταν ὃὲ μεγάλα 
΄ - pe \ 

20 χαὶ πολλὰ τὰ τυχηρὰ γένητα!, ayaa usv ὄντα αὐξήσει τῷ εὐδαίμονι τὸ 
΄ ~ ¥. 

υαχάριον, ὥσπερ τινὶ χάλλει φυσιχῷ παραρτήματά τινα ὄντα χαὶ ἐπιχο- 
΄ x \ 2+ f ~ > > a) συήματα, χαὶ ἢ χρῆσις αὐτῶν χαλὴ καὶ σπουδαῖα γίνεται, τῆς χατ΄ ἀρετὴν 

τοῦ εὐδαίμονος χαλλονῆς χαὶ ἐνεργείας μεταλαυμβανόντων, ὡς χαὶ τοῖς 
\ ΄ ΄ \ v ΄ ΄ "5 ΕΙΣ, x ~ ~ 

τελείοις τὰς τέχνας τὰ Opyava χαλλύνονταί τε ἐξ αὐτῶν χαὶ τοῦ ΓΈ 
> ΄ 2 > ~ 

SUTEYVLES ot ταίΐνου μετ αλαμυβάνουσιν. επαίῖνειτ αι γὰρ πολλάχις χαὶ σχέπαρνον 50 τῷ σι 

\ ΄ \ , 2 ΄ 5 ἘΣ 

καὶ πριὼν χαὶ TSPETOOY SX TOD χατὰ τεχνὴν ἀποτελ λέσματος, ὅταν ξΞῦ αὐτοῖς 
- 

, ὃ χρώμενος χρήσηται, ἀνάπαλιν ὃὲ συμβαίνοντα χαὶ ἀντιχειμένως τῷ εὖ 

τὴν μὲν οὐσίαν τῆς εὐδαιμονίας οὐχ του SE ἐν δ οἷον χαὶ 
μ. 

ὃ 
5 δ᾿ Ν 4 3 / 

hanter τὸ μαχάριον, λύπας ἐπιφέροντα χαὶ πολλαῖς ἐνεργείαις ἐμποδίζοντα. | 

3 ἡδοναὶ Ἰὰρ χαὶ λῦπαι αἱ ἀλλήλαις ἀντιχείμεναι πάϑη ἄλογα, at xa? 26r 

περβολὴν τῇ ψυχῇ ἐγγινόμεναι ἐπισχοτοῦσι τὸ λογιζόμενον χαὶ ἐνεργεῖν 

πολλάχις εὖ οὐ συγχωροῦσιν, ὡς ἐν νυχτὶ ὃν χαὶ τοῦ εἰκότος ἀποπλανώ- 

υξνον. ὅμως χαὶ ἐν τος τὸ χαλὸν λάμπει, ὅταν τις διὰ λογισμοῦ στα- 
ς AER ο RES ΡΥ, a εὖῷ aL ἘΞ ἌΝ ἘΜΆ o See > ΕΝ 

ϑηρότητα τὴν ἐξ ἀρετῆς εὐφόρως φέρῃ πολλὰς χαὶ μεγάλας ἀτυχίας, οὐχ 
? 

" 

\ 3 > Ἁ > 
or 

= ΄ 517 \ > ΄ a > , 552 ΄ 

35 ὡς ἠλίθιος χαὶ ἀνάλγητος (τοῦτο γὰρ οὐχ ἀρετὴ οὐδ᾽ ἐπαινετόν), ἀλλ᾽ ὡς 
vweyynane wat wevahkadnwac yewvaoas χαὶ μεγαλόψυχος. 

oc \ e 9 / 7 ~ ~ 

p. 1100033 Εἰ δ᾽ εἰσὶν at ἐνέργειαι χύρια τῆς ζωῆς. 

La Bl cd ee ΟΝ Wis ~ (4 Ἁ 9. ‘4 ~ , 

Τοῦτο λύσις τοῦ λόγου τοῦ λέγοντος τὴν εὐδαιμονίαν ταῖς τύχαις συμ- 

10 διαϑώμεϑα B: διαμάϑωμεν a 29. μεταλαμβανόντων ἃ: μεταλαμβάνοντα B 

29 πολλαῖς ἐνεργείαις B: πολλῶν ἐνεργειῶν a 37 χύρια Ba: χύριαι Aristoteles rhesis 

usque ad zat φαῦλα (p. 1100235) a 
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10 

μξ enema “AL ἀναιροῦντος τῆς εὐδαιμονίας τὸ στάσιμον. εἰ γὰρ μὴ ϑ0τ 
αἱ ee χύριαι τῆς ζωῆς GAR at χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι, ὡς προείρηται, 

~ , VO > 

TOS ay γένοιτό τις. τῶν υαχάαριὼν ἀὕλιος. τῶν ξνξργξ ιῶν αὐτῶν πξνουσῶν 

5 ~ ~ ~ ~s ΄ 

ἐν τῷ ἀγαθῷ χαὶ μηδέποτ᾽ αὐτοῦ τὰ μισητὰ χαὶ τὰ φαῦλα πράττοντος: ι 

ποιοῦν τος τὰ ΠΛ ον γῶν UETORIE COD GIS cine Spektor ree Cs, 
ει {2p EY THUS μεταβο ALS τῶν δον πῆ ὦ TTOV αὐτο αι OOILAL χαι ορέξςεις 

5 ΄ »Ὡ 
% waxapton ἀῦλιος" 

\ ΄“ WK \ ~ 2 \ Shy 
χαι πρᾶςξις ἐπι τὸ Χ 00%, ἔνετ᾽ ἂν χαι Gvutas Ss 7 

> 

Φ = R ς- a o ") 
~ Ἢ, ~ ~ ~ o. ~ ~ 

viv ὃξ τὰ χύρια τηρῶν ἐν τῷ ἀγαθῷ μένει χα ἐν τῷ ἀγαϑῷ due- 

τάπτωτος. 

p. 1100035 Τὸν γὰρ ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑὸν xat ἔμφρονα. 

lr. , “᾿ ΄ v = \ ” (ten o > ΄ EA ΄ fo C 

Tas τύχας ἢ ὡς ὄργανα χρὴ ἣ ws ὕλας ὑποχειμένας λογίζεσϑαι. 
> ~ ~ » > nn v > 

ὡς οὖν OL τῶν τεχνιτῶν ἄριστοι οὐχ ἂν τὸ προσὸν αὐτοῖς εὔτεχνον ἀπο- 
. 

> ἔσαιεν ἐχ τοῦ μὴ εὑρίσχεσϑα:ι αὐτοῖς χατά τινα χρόνον τὰ προσηχόντως 
ὑπηρξ τς τς ὄργανα ἢ διὰ τὸ wy ὕλην εὐεργὸν αὐτοῖς παρατίϑεσϑαι. 
οὕτως οὐδ᾽ ὃ εὐδαίμων ἄϑλιος ἔσται: τύχης πονηρᾶς soveveradane αὐτῷ. 

ἐνεργήσει γὰρ τὸ ἀνῆχον αὐτῷ, χαὶ διὰ τῶν τοιούτων χαὶ ἐν τοῖς τοιούτοις 
ε 

% τῶν ὑπαρχόντων τὰ χαλ- ΓΝ τὸ εὔσχημον τηρῶν ἑαυτῷ χαὶ πράττων ἀεὶ 

λιστα μετὰ τοῦ προσήχοντος χαταστήματος. χάλλιστα δὲ λέγομεν χατὰ τὸ 
» @- 

ἐγχωροῦν τῷ χρωμένῳ μοχϑηροῖς ὀργάνοις χαὶ ὑποχειμένοις. 
" Ν᾿ 

p. 1101. Καϑάπερ χαὶ στρατηγὸν ἀγαϑὸν τῷ παρόντι στρατοπέδῳ 

Ὕ - ΄ ε “ ΄ ΄ 

Τὸ τοῦ ΠΡ τ ay παράδειγμα ὡς ἐν τάξει ὀργάνου παρέλαβεν (ὁ 
\ ~ 

γὰρ στρατηγὸς ὡς ὀργάνῳ jd) τῷ στρατοπέδῳ χατὰ τῶν ἐναντίων), τὰ 
A ΄ > 

δὲ σχύτη ὡς ὕλην" ἐν γὰρ τούτοις ὃ σχυτεὺς ὡς ἐν ὕλῃ ἐντίθησι τὸ 
ΤᾺ σὰ Ὁ Ὁ 2 b) qr > e ~ Se Si -) , Ν 7 εἶδος τοῦ ὑποδήματος. ἀγαϑὸς γὰρ στρατηγὸς οὐχ ὃ νιχῶν ἐξ ἀνάγχης, ἀλλ 

΄ > ΟΡ: ‘~ ΄ Ἁ 

ὃ χρώμενος ὡς ἐν πολέμῳ δεῖ τῷ παρόντι στρατοπέδῳ. ἐνδέχεται γὰρ 

7, δυνάμει λείπεσϑαι τῶν ἀντιχειμένων. χαὶ χρὴ τοῦτο γνόντα μὴ διυόσῃ 
Mv ὧν 

~ , ~ 3 > ΄ 2 w ‘ ‘ ~ 5 ’ 

τοῖς πολεμίοις χωρεῖν, ἀλλ ὡς δεῖ τὴν σωτηρίαν τοῖς οἰχείοις ἐπιτη- 
Se F q x ε ~ ee > ΄ > \ > , \ 
δεύεσϑαι, i! OPWLWYTA πρὸς ἀντίστασιν διατάττειν αὐτους eo a χαὶ 

He. 
, ~ pas ~ ΄ ~ x 

εὐφυῶς, τὸν τρόπον χατανοοῦντα τοῦ πολέμου τῶν ἐναντίων, ἐνιαχοῦ δὲ 
, rT fw ~ > lad ΄ 

χαὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ δεῖ συγχροτῆσαι τὸν πόλεμον, χαὶ οὕτω τὴν μάχην 
~ A ~ ΄ 5 ~ ~ x 

μετέρχεσθαι. ταῦτα xal τὰ τοιαῦτά ἐστι τὸ γρῆσϑαι τῷ στρατοπέδῳ 
- [4 \ 

oa ata. τὸ OF τῷ παρόντι τὸ ποσὸν ἐμφαίνει τοῦ στρατοπέδου χαὶ 
͵ 

\ - τ \ 

τὸ ποιόν. ἐχ τούτων γὰρ Get σχοπεῖν τὸν στρατηγόν, πῶς ἔχει πρὸς τοὺς 
5 ~ , 

πολεμίους τὸ ἑαυτοῦ στρατόπεδον χατὰ τὴν ὑπεροχὴν χαὶ τὴν ἔλλειψιν. 
a~ ὌΝ Va ΟΣ. ~ ἀκα vo ae, / \ , a 2 

OFjhov GE χαὶ ἐχ τοῦ χρῆσϑαι, ὅτι ὡς ὄργανον παρέλαβε τὸ στρατόπεδον" ἐν 

γὰρ χρήσει τὰ ὄργανα. ἐπὶ ὃὲ τοῦ σχυτέως χαὶ τῶν σχυτῶν οὐ γρῆσιν εἶπεν, 
‘ ἅ sil | \ ed | 

~ 

ἀλλ ἐκ τῶν δοϑέντων σχυτῶν χάλλιστον ὑπόδημα ποιεῖν, ὡς ex 

1 ἀναιροῦντος ἃ: ἀναιροῦντα B 9 rhesis usque ad χάλλιστα πράττειν (p. 110143) ἃ 

16 ἑαυτῶ B: om. a 19 rhesis usque ad τεχνίτας ἅπαντας (p. 110146) a 

τ 

15 
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30 

35 



100 EUSTRATII IN ETH. NICOM. [11 [Arist. p. 110145—11] 

TODO TOOE rican τῇ ὕλῃ ἁρμοζόντως: τῆς yap ὕλης δυνάμει οὔσης τὰ 26r 

εἴδη χαὶ τὴν στέρησιν ἐχούσης αὐτῶν, ἐξ αὐτῆς ὡς ἐστερημένης τὰ εἴδη 41 

yivetar. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων τὸ ἀγαϑὸν εἶναι τὸν πράττοντα οὐχ ex τοῦ 

τέλειον εἶναι τὸ ἔργον χρίνομεν GAN ἐχ τοῦ τὸ ἐγχωροῦν χατορϑοῦν κατά 

ὃ τε τὰ ὄργανα χαὶ τὰ ὑποχείμενα, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν ὡσαύτως, 

οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ εὐδαίμονος ἔχει. εἰ γὰρ μὴ at τύχαι αὐτῷ συντρέχουδιν 
ὥστε τὰς πράξεις αὐτοῦ τέλειον τὸ εὖ ἐπιδέχεσθαι, βΞ yi ὃς ταύτας 
δεόντως αὐτός, ἔχοι ἂν εὖ ἢ πρᾶξις αὐτῷ, ὅσον τὸ χατ᾽ αὐτόν, χἂν ἐμ.- 45 

ποδὼν αὐτῇ αἱ τύχαι χαϑίστανται, ὡς ἀναλάμπειν χὰἀν ταύταις τὸ εὔδαι- 

10 μὸν, τῇ μοχϑηρίᾳ τῶν τυχῶν μὴ ἐπισχοτούμενον. 

3 Ὁ o v De SO am 

p. 110126 Et δ᾽ οὕτως, ἄϑλιος μὲν οὐδέποτε. 

~ a) led Vv ,ὔ ΄ \ 90 ’ὔ Ve ΄ ν Ἔ 

Εἰ οὕτως ἔχει, φησίν, ὃ περὶ τοῦ εὐδαίμονος λόγος ὡς εἴρηται, μετα- 

50 
>.» \ 5. ΝᾺ >.\ \ Bethy \ ΄ 5 δῷ Pe a9 2 τ , us 

βαλεῖν μὲν αὐτὸν διὰ τὰς τύχας. ual μόνον ἐξ εὐδαιμονίας εἰς ἀϑλιότητα. 
4 > x 7 ΄ 4 > ~ ΄ 

οὐχ ἐνδέχεται. τέως δ᾽ οὖν οὐχ ἔσται μαχάριος, εἴπερ αὐτῷ συμβήσεται 

18 ἀτυχήματα οἷα χαὶ [Πριάμῳ. μαχάριος γὰρ ἐχεῖνος ἐν πολιτιχοῖς ὃ χατὰ 
- 5 ~ τῇ ~ σ Ἂς 7 ~ >. 

πᾶν εἶδος τῶν ἀγαϑῶν εὐϑηνούμενος. ὅτι μὲν οὖν τὸ χύριον ἔχει τῷ εἶναι 
2 ~ ΕῚ v Sat ΄ v σ a) 

σπουδαῖος μὴ ἀφιστάμς ενος. οὐχ EGTAL οὐὸδξ χληϑήσεται ἄϑλιος, ὅτι ὃ 
/ . ~ ni) , | 

ἐναντίως αὐτῷ πάντῃ τὰ ἔξωϑεν διατέϑεινται, διὰ τοῦτο οὐδὲ μαχάριος. | 

p. 110128 Οὐδὲ δὴ ποιχίλος τις χαὶ εὐμετάβολος. 26y 

3 \ \ ~ ae \ IS \ 

20 ᾿ὐἰπὼν περὶ tod εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν βέβαιον χαὶ δυσαφαίρετον χαὶ 

δείξας ὅτι δύναται μένειν χαὶ Toe ἐναντιουμένων αὐτῇ; see 
ἀχαταπτώτου tis “aT ἀρετὴν τελε εὐ: τς εἰ οὕτω, φησί, χαὶ τὸ χύριον τῆς 5 

εὐδαιμονίας αἱ ἀρεταὶ ἔχουσι χαὶ at χατ᾽ αὐτὰς ἐν eee ἄϑλιος μὲν οὐδέ- 
2) ΄ 

ἔμ, \ ‘ 

mote γένοιτ᾽ ἂν ὃ εὐδαίμων did τὰς ex τῆς τύχης ἐναντιότητας, οὐ μὴν 

25 βηϑείη ἂν μαχάριος, ἘΣ αὐτῷ ὑπερβολαὶ ἀτυχίας συμβήσονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
΄ Vv ὌΝΟΝ \ > 

ποιχίλος ἔσται διὰ τὴν πρὸς τἀναντία μεταβολὴν ἔνϑεν χἀχεῖϑεν ταλαντευό- 

ὑενος, ὃ ἣν χαὶ τοῦτο ζητούμενον διὰ τὴν τῆς εὐδαιμονίας βεβαιότητα. 

οὔτε γὰρ ῥαδίως 6 εὐδαίμων ἐχ τοῦ εἶναι ὃ λέγεται χινηϑήσεται οὔτε ὑπὸ 
~ Ἃ 5: ΄ ~ , . ν 

υιχρῶν ἣ ὀλίγων ἀτυχημάτων (ταῦτα γὰρ τυχόντα ὠνόμασεν), ἀλλ᾽ εἴπερ 10 

30 μεγάλα χαὶ πολλὰ συμβαίη αὐτῷ. 

= Ἂ ~ \ ΄ , > ΄ 

p. 1101111 "Ex te τῶν τοιούτων οὐκ ἂν γένοιτο πάλιν εὐδαίμων. 

fs ~ ~ ἣν ’, 7. Ἁ c~ ν᾿ ΄ 

Καὶ τοῦτο τοῦ βεβαίου προστίϑησιν ἕνεχεν, wy ῥᾷον εἶναι πιστούμενος 

1 ἁρμοζόντως ἃ: ἁρμόζοντα B 11 rhesis usque ad τύχαις περιπέση (p. 110148) a 

13 χαὶ μόνον a: οὐ μόνον B 19 τις Ba: ye Arist. vulg.: te Kb: om. LbOb thesis 

τε 
usque ad χαὶ πολλῶν (ρ. 1101411)} a 20 ἔνϑεν Β: ἔνϑα ἃ ol ἐκ τῶν Β: & 

τῶν ἃ οὐχ Β: δ᾽ οὐχ a rhesis usque ad γενόμενος ἐπίβολος (p. 1101413) ἃ 

Kane hie OE £ alg 
γ΄ Ὕ fd; ET. nr MEL 593 . Ὁ 

tis a _- - SS SS T= 
ee = S fj 
\ rAN Y 
N. i ἕν, -ς ΞΕ = ὧν 

Ne 
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\ ~> ? ~ , Δ 9 «ἃ ΄ > 4 ~ , , 2 

τὸ τῇδε χἀχεῖ μεϑίστασϑαι tov εὐδαίμονα. ex γὰρ τῶν τοιούτων, φησί, 26v 

τουτέστι τῶν ἀτυχημάτων, οὐχ ἂν ἐπανέλϑοι πάλιν εἰς τὸ εὔδαιμον ἐν ὀλίγῳ 15 
, 2 ? y 4 > ΖᾺ ει: 9 > pee 

χρόνῳ, ἀλλ΄ εἴπερ, ἥτοι εἰ μέλλει aoe εὐδαίμων μετὰ μεγάλα ἀτυχή- 
> ~ cay ,~ 

ματα, ἐν πολλῷ τινι χαὶ τελείῳ χρόνῳ ἂν γένοιτο. μεγάλων χαὶ χαλῶν 

5 ἐν αὐτῷ 2x iPohoc, ἥτοι εὔπορος, ὑπάρξας: ἐν αὐτῷ δέ, ἤγουν τῷ χρόνῳ. 
᾿ ¢ τέλειον δέ φησι χρόνον τὸν μέχρι τέλους αὐτοῦ τῆς ζωῆς. 

Ρ. 1101114 Τί οὖν χωλύει λέγειν εὐδαίμονα. 

Tadta οὐ περὶ τοῦ ἐξ ἀρχῆς εὐδαίμονος χαὶ ἀγαϑαῖς χρησαμένου 2 
τύχαις χαὶ μέχρι τέλους οὕτω τετηρημένου ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐξ ἀγαϑῶν μετα- 

10 βεβλημένου τυχῶν χαὶ εἰς υεγάλα περιπεσόντος χαὶ πολλὰ ἀτυχήματα, 

τυχήματα. διὸ χαὶ ἐρωτηματιχῶς τὸν λόγον 
> 

εἶτα μεταβαλόντος πάλιν εἰς ε 
προσήνεγχεν, ὡς περὶ ἀμφιβόλου πράγματος αὐτὸν ποιησάμενος. ἐὰν οὖν 30 

τις, φησί, Sone ἀπὸ εὐτυχημάτων εἰς ἀτυχήματα χαντεῦϑεν τοῦ 

υαχαρίζεσϑαι ἀπειργόμενος ἀναχληϑῇ πάλιν ἀπὸ χαταπτώσεως χαὶ ταπει- 

15 νώσεως, τῆς ἀρετῆς ἐν πᾶσι φυλάξας τὸ βέβαιον, τί χωλύει λέγειν αὐτὸν 
εὐδαίμονα “at ἀρετὴν μὲν τελείαν προ τς χαν τοῖς ἀποπτώμασιν, 
ἐπαναχληϑέντα δὲ ἀπὸ τῶν ἀτυχηυάτων χαὶ δαψιλῆ χορηγίαν τῶν ἐχτὸς 
αὖϑις χτησάμενον ἀγαϑῶν, μὴ βραχύν τινα χρόνον ἀλλὰ τὸν ἕξξῆς βίον 30 

ἅπαντα: τὸ 6& ἣ προσϑετέον χαὶ βιωσόμενον οὕτω χαὶ τελευτή- 

20 σοντα χατὰ λόγον χαὶ τὰ ἑξῆς ὡς ἐφερμηνευτιχὰ τέϑειχε τοῦ τέλειον 
βίον οὐχ ὡς ἄλλο τι λέγων GAN ὡς ἂν εἰ ἔλεγε: λέγω δὲ τέλειον βίον, 

for 

σ \ > \ Cr~ o ~ yv 

ὥστε χαὶ εἰς TO ECTS οὕτω βιῶναι, τοι 
‘ \ 

ν τοῖς διαδεξομένοις τὴν ἀτυχίαν 

εὐτυχήμασι χαὶ τὴν τελευτὴν τοῦ χατὰ λόγον, ον ἀξίαν τῆς αὑτοῦ 

ἀρετῆς, ἐπεὶ τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν, διὰ τοῦτο λέγω, ὅτι τὰ ἔξωϑεν χαὶ 

τ γόμενα ἄστατα χαὶ ἀβέβαια: ὅϑεν ἀσφαλιζόμενος τὸν λόγον, 35 
> ~ 3 ? \ \ \ +> 7 La Nees ἵν᾽ αὐτῷ τὸ ἀληϑὲς τηρηϑήσεται. τὴν γὰρ εὐδαιμονίαν τέλος χαὶ τ 

πάντως, χαὶ διὰ τοῦτο δεῖ χαὶ τελείου βίου, δι᾿ οὗ παντὸς τίϑεμεν πάντ f π 
3 ~ ΄ > , ν \ / 

αὐτῇ παντοίως ἐξ avayxys τηρηϑείη tayada, εἰ μέλλοι ἔχειν τὸ τέλειον. 
\ a Η 

τὸ μὲν γὰρ πάντῃ ἀντὶ τοῦ παντοίως εἴληπται, τὸ GE πάντως βεβαιώσεως 
΄ <i Pat Wig ἐδ αν 4 > ~ δι. τὰ ον aX \ ΄ 

0 ὃς S 2 \9 τ S DUS τρῦπὸο Ξ ᾿ 80 τος τὸ ἐξ ἀνάγχης δηλοῖ" γι δὲ τὸ παντοίως τοὺς τρόπους χαῦ᾽ 
~ ~ ¢ > 

ods τὰ ἀνθρώπινα λέγεται ἀγαϑά, ἤγουν τὰ τῆς Ψυχῆς, ὡς ἐπιστῆμαι χαὶ 

ὑγεία ῥώμη χάλλος χαὶ εἴ τι τούτοις σύστοιχον, 40 ἀρεταί, τὰ τοῦ σώματος. ὡς 
. ν» ε - > 

τὰ ἔξωϑεν. ὡς πλοῦτος ED 
Ἂ ΄ 5» , >] Δ, ἢ v ws 

δοξία edyuspia εὐτεχνία φιλία χαὶ εἴ τι ἄλλο 

τούτοις ἀνάλογον. δόξεις δ᾽ ἂν εἰχότως τύχας ἐνταῦϑα λέγειν ἁπλῶς τὰ 
y Ee f ee 3... ~ πος Ne ere ΄ ἐρεῖ τ ΣΡ 6 Lae 

35 ἔξωϑεν χαὶ οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν xav ἐχ ταὐτομάτου ee χᾶν. εξ ΑΘ τόσον 
ς 

(TT χἂν ἐχ προνοίας χοινῆς. at γὰρ ἀποβολαὶ xat a του ήσεις τῶν ξξωῦεν 

2 ἐπανέλϑοι ἃ: ἐπανέλϑη B 7 rhesis usque ad zat πάντως (p. 1101819) ἃ 11 εὐτυ- 

χήματα seripsi: ἀτυχήματα Ba 12 ἀμφιβόλου πράγματος B: πραγμάτων a 18 ἀτυ- 

χημάτων Β: ἀτυχήματος ἃ 20 ἐφερμηνευτιχὰ B: ἐφερμιηνευτιχὸν a 22 εἰς B: 

om. a τὴν B: om. a 25 ἀσφαλιζόμενος B: ἀσφαλιζόμεναι a 28 μέλλοι B: μέλ- 

λει ἃ 35 ἐρεῖ Β: ἐρῇ ἃ 36 προσγεννήσεις a: προσγενέσεις B 
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σι 

10 

τῷ σι 

30 

2) 3 “ἢ ΄ / Paes! »} \ ἅν 5 tog a rue A \ 6 

οὐχ ἐχ ταὐτομάτου μόνον ἀεὶ ἀλλὰ χαὶ ἐκ τῆς περιφορᾶς τοῦ παντὸς xat 20» 

2x τῆς προνοίας ἁπλῶς δοξαάζονται γίνεσθαι. 

Ρ. 1101219 Et δ᾽ οὕτω, μαχαρίους ἐροῦμεν τῶν ζώντων. 

Vv \ 

Συμπεραίνει τὰ ee ἐπεὶ γὰρ οὕτως a τὸ πρᾶγμα ὡς εἴπομεν, 

Prupery dy πο τὺ ots ὑπάρχει χαὶ ὑπάρξει τ το τουτέστιν 

οὐ μόνον μετὰ τελευτὴν “on ἂν μαχύριου οἷς διὰ παντὸς pele χαὶ 

μέχρι τέλους αὐτοῦ ὑπῆρξε τὰ εἰρημένα ἀγαϑά, ἀλλὰ χαὶ πρὸ τοῦ τὸ τέλος 
5 AG 5 ~ \ ¢ C ΄ \ ~ Q sf b] ~ > ἐπ Cee 

ἐπιγενέσϑαι αὐτοῖς πλὴν ὑποτιϑεμένου xal τοῦ ὑπάρξαι αὐτοῖς ἀδιαχόπως 
σον, QA 4 , 5 \ 4 > c ΄ 5 ‘ \ pf aCe Lat de 

ταὐτὸ διὰ βίου παντός" οὐ γὰρ μόνον οἷς ὑπάρχει ἀλλὰ χαὶ ols ὑπάρξει. 
~ ~ / S ee) (7 Ase) eg » X 4 

εἴ γὰρ τῷ παρόντι χαὶ τὸ μέλλον συνδραμεῖν, ἵν οὕτως εἴη TO μαχάριον o7 

5 

ἀμετάϑετον. μαχαρίους δέ, φησίν, ἀνθρώπους, ἤτοι χατὰ τὸ ἁρμόζον 
ἀνθρωπίνῃ φύσει, οἷς H ἐν βίῳ διαγωγὴ ἐν διηνεχεῖ ῥύσει χαὶ μ μεταβολῇ 

παντοίᾳ ὑπάρχει, ἐπεὶ τῆς νοερᾶς χαὶ ϑείας φύσεως ἄλλο εἶδος μαχαριό- 
Χ > ΄ 

THTOS, ἕν στάσει τὸ εἰ 

45 

50 

ad Ἄν, \ ΄ ey , ΄ ᾿" ἘΡΊΩΝ Ps \ Sie es iC gee = ΩΣ 

δόξεις ὃ᾽ ἄν τὸ τί οὖν χωλύει λέγειν τὸν εὐδαίμονα χαὶ τὰ εξῆς ἐπομενα ZiT 

τούτῳ μᾶλλον εἰρῇσϑαι διὰ τὴν Σόλωνος ϑέσιν, μὴ δεῖν λέγοντος μαχα- 

ρίζειν πρὸ τελευτῆς τὸν εὖ ἔχοντα τῆς ζωῆς διὰ τὸ τοῦ μέλλοντος ἄδηλον. 

οὐδὲν ie χωλύσει αὐτὸν μαχαρίζεσϑαι προστεϑειμένου τοῦ εἴπερ ὑπάρξει 

αὐτῷ μέχρι τέλους τὰ ἀγαϑά. 

Ρ. 1101222 Τὰς 68 τῶν ἀπογόνων τύχας. 

᾿Επεὶ καὶ τοῦτο ἐλέγετο πρότερον, ὅτι δεῖ τῷ εὐδαίμονι πρὸς τὸ μα- 

αι χαὶ τῆς τῶν ἀπογόνων χαὶ τῶν ah εὐζωίας, ἵνα ex τῆς 

asses ἐχείνους χοινωνίας μὴ ἐμποδίζοιτο αὐτῷ τὸ aren oy ἐχόντων ἴσως 

ἐχείνων χαχῶς, διὰ τοῦτο εἰπὼν υηδὲν χωλύειν αὐτὸν μαχαρίζεσϑαι zat? 

ἑαυτὸν χαλῶς pone χαὶ ἱχανῶς χεχορηγημένον τοῖς ἔξωϑεν ual ὥσπερ 

αὐτοῦ τοὺς cous αὐτὸν ὠχειωμένους ἀποχωρίσας, τούτου ἕνεχα ἐπιφέρει 
ταυτὶ λέγων, ὅτι περὶ μὲν τοῦ εὐδαίμονος xa? ἑαυτὸν λεγέσϑω ἐπὶ 

~ a) ~ ~ ἐπ 5 ~ / 

τοσοῦτον. τί δ᾽ ἂν ἐροῦμεν περὶ τῶν ἀπογόνων χαὶ ἁπλῶς περὶ τῶν φίλων 

αὐτοῦ: ap at τούτων τύχαι ἐφάψονταί mov ἐχείνου ἢ οὐδαμῇ; τὸ μὲν 

οὖν λέγειν μιη δ᾽ δτιοῦν πο λίαν ἄφιλον eee cr ὥσπερ 
γὰρ εἰ ἐχεῖνος ἀνέχοιτο un χοινοῦσϑαι ἑαυτῷ τὰ τῶν ἀπογόνων χαὶ φίλων, 

ὡς ἄφιλός τις χαὶ ἀχοινώνητος χρίνοιτ᾽ ἄν, οὕτω χαὶ ἡμεῖς ὡς τοιοῦτοι 
Boman ett μεν, εἰ τοῦτο ἁρμόδιον εἶναι διοριζοίμε ϑα. ἀλλὰ χαὶ ταῖς χοιναῖς 

δόξαις ἐναντιούμεϑα, χοινὰ τὰ τῶν φίλων εἶναι λεγούσαις εἴτ ἀγαϑὰ εἴτε πονηρά, 

9 
oO 

11 

94 

rhesis usque ad τοσοῦτον διωρίσθω (p. 1101421) ἃ 9 ταυτὸ Β: ταυτὶ ἃ 

10 

ante ἀνθρώπους add. ὡς a: om. B 14 μεταβολὴν a: μεταβολῆς B 16 σόλω- 

νος Β: τοῦ σόλωνος ἃ 20 rhesis usque ad ἱκανῶς ἔχοι (p. 1101128) ἃ 28 ἀπο- 

yovwy corr. ex ἀγόνων B 33 ταῖς χοιναῖς δόξαις B: τῆς χοινῆς δόξης ἃ 

λεγούσαις Β: λεγούσης ἃ 



10 

30 
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ν΄ \ ~ / ~ , ,ὔ Ὑ a rv \ ’ - FS ed 

ἄλλως te χαὶ χοινωνιχοῦ ζῴου τοῦ ἀνθρώπου ὄντος διὰ τὸ φύσει ἥμερον 2ττ 
= \ 4) 5 Ch AEE / = "» , σ τ΄ κ 

χαὶ φιλάλληλον, ὡς εἶναι παρὰ φύσιν τὸ ἀχοινώνητον: ὥστε τοῦτο wey 
> 5» FA ‘ ar \ ~ ’ — ay 4 5 ΄ a κι 

οὐ ϑετέον. ἐπεὶ 68 χαὶ τῶν συμβαινόντων παντοῖαί εἰσιν αἱ διαφοραὶ 
\ ~ XW ~ ἊΝ 

χατὰ υέγεϑος χαὶ σμιχρότητα, χαὶ τῶν οἰχείων αὖϑις τῶν μὲν μᾶλλον 
΄ - Φ) + ΓΝ ΑἹ x ~ 5. Ἐν ἫΝ > \ C ~_¢ συνιχνουμένων τῶν δ᾽ ἧττον διὰ τὸ ταῖς οἰχειώσεσι διαφορὰς ϑεωρεῖσϑα! 

πολλάς, τὸ μὲν διαιρεῖν xa? ἕχαστον τά τε συμβαίνοντα χαὶ τὰς οἰχειό- 

τητας μαχρόν, ἵνα wy λέγωμεν ἀπέραντον. ἐξ ἀνάγχης ἄρα χαϑόλου χαὶ 
id ~ ~ , 

τύπῳ λέγοντας ἱχανῶς ἔχειν δοχεῖ. τύπῳ δὲ τὸ χαϑόλου λέγομεν, ὅτι 

συγχέχυται χαὶ ἀμυδρότερον ἣ τὰ xad? Exacta τὴν γνῶσιν παρέχετα'!. 
\ ΄ 

ἐναργέστερα γὰρ ἀεὶ τὰ xa? ἔχαστα διὰ τὸ αἰσϑήσει γνωρίζεσϑαι. 

Ρ. 1101298 Εἰ δὴ χαϑάπερ χαὶ τῶν περὶ αὑτὸν ἀποτυχημάτων. 

τ - ΄ ~ , , ~ , 
Evteddev μέτρα τῆς χοινωνίας τίϑησι τῶν συμβαινόντων τοῖς 

νοις χαὶ τοῖς φίλοις πρὸς τοὺς ἀρ ως χαϑόλου χαὶ τύπῳ τὰς Ἢ ae 
\ a) ~ ~ \ ~ 

αὐτῶν ἐχτιϑέμενος, ὡς ὑπέσχετο. xal πρῶτον τὴν χατὰ τὸ υὑεῖζο = τῶν 
[ Ν ἽΝ , ~ \ 2) 

συμβαινόντων χαὶ ἔλαττον. ὥσπερ γάρ, φησί, τῶν περὶ τὸν εὐδαίμονα συυ.- ϊ vol t Ν ᾿ ᾿ 

βαινόντων ἀτυχημάτων τὰ μὲν ἤιε ύτερα ῥοπήν τινα πρὸς ἀλλοίωσιν τῷ 

βίῳ παρέχεται, τὰ δ᾽ ὑπάρχοντα χοῦφα γίνεται μιχρὰ χαὶ οὐδενὸς ἄξια 
, ~ , ‘ ~ ΄ ΄“΄ ‘ 

λόγου πρὸς τὴν τοῦ βίου ἐπὶ τὸ χεῖρον μετάπτωσιν, οὕτω χαὶ τὰ περὶ 
\ , > , > ΄ . νὰ > ΄ ΄, 

τοὺς φίλους, ἤτοι τούς τε ἀπογόνους χαὶ ἄλλως εἰς φιλίαν συναπτομένους. 
οἰχεῖα ἔχ χγονα χαλεῖται, τί ἄτοπον εἰ χαὶ φίλα ἁπλῶς 

4 

VTS, Ὡς συναιρῶν ἅπαντας ἐν ταὐτῷ τῷ τῆς φιλίας mate χαί 

σι πο νὰ τὴν αὐτὴν χαὶ ἐν τούτοις διαφορὰν χατὰ τὰ Saba Suc 
+ aS Ra 

ΑΙ 

\ τὰ μὲν μείζω τούτων χαὶ βρίϑοντα ἐφιχνεῖσϑαι πρὸς τὸν εὐδαίμονα, τὰ c ray Sls 

ov @- χοῦφα ἴσως μηδὲ λογίζεσθαι. 

p- 1101231 Διαφέρει δὲ τῶν παϑῶν ἕχαστον. 

᾽" ~ ΄ ~ " , ~ 

Δευτέρα αὕτη διαφορὰ περὶ τῶν συμβαινόντων τοῖς ἀπογόνοις χαὶ τοῖς 

φίλοις, χαὶ ὡς ἄλλως μὲν ἐχόντων πρὸς τὸν εὐδαίμονα ἐν τῷ Cry αὐτὸν Ἢ > s “Ἄς μὸ cy MOOS 5 cS . GM Ξῇ LUO 

Bal ~ ΄ Ve \ 5 ~ 

ἄλλως δὲ μετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτήν. αὔξων τε τὸ διάφορον πολὺ μᾶλλον 
~ ~ ~ Ἃ 5 - 5 a“ ied > , 

εἶναί φησι τοῦτο ἐν τῷ ζῆν ἣ παρελϑεῖν τὸν εὐδαίμονα, 7 ὅσον διαφέρει 

ἐν ταῖς τραγῳδίαις ig eoba δεινὰ χαὶ Tapavoun ε 
΄ - , Vv ΄ ~ ,ὔ 

ὡς προὐπάρξαντα χαὶ νῦν εἰσαγόύμενα site ὡς νῦν πραττόμενα ὅτε χαὶ 
> + 3 \ > \ > Qune 

εἰσάγεται. πολλὴ γὰρ διαφορὰ παρεληλυϑυίας μιμε | id ἴσϑα: πράξεις ἐν τρα- 

Ἰῳδία ἣ νῦν γενομένας ὅτε χαὶ ἢ μίμησις αὐτῶν γίνεται. δεῖ οὖν ταύτην 

τὴν διαφ ey περὶ τὸν εὐδαίμονα συλλογίσασϑαι, εἰ παρόντος εἴτε παρελ- 

ϑόντος αὐτοῦ τὰ περὶ τοὺς ἀπογόνους χαὶ τοὺς φίλους συμβαίνοντα. 

11 rhesis usque ad ὁμοίως ἅπαντας (p. 1101431) a 14 αὐτῶν a: αὐτῷ B 15 

εὐδαίμονα B: τὴν εὐδαιμονίαν a 17 χοῦφα Β: χοῦφος ἃ 19 ἄλλως B: ἄλλους ἃ 

26 rhesis usque ad τὴν διαφοράν (p. 1014) a 31 χαὶ παράνομα B: παράνομος a 

/ ‘ 

TE πρότερον γεγονότα 4 

20 

25 

90 

o> 
ς 00 

42 

τον 
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Ρ. 1101234 Μᾶλλον δ᾽ ἴσως τὸ διαπορεῖσϑαι περὶ τοὺς χεχμηχότας. 2 

DP) Τὸ μᾶλλον δ᾽ ἴσως ἀντὶ τοῦ οἰχειότερον ἴσως. ἔστι ὃὲ ὁ λόγος a8 
τοιοῦτος, ὡς τῶν εἰρημένων ἀπορώτερόν ἐστιν, εἴ τινος ἀγαϑοῦ ἣ ἐναντίου 

οἱ τετελευτηχότες δύνανται χοινωνεῖν. χαὶ ἐπιφέρει λύων τὸ | ἄπορον" 27v 

5 ἔοιχε γάρ, φησίν, ἐκ τούτων, ἤγουν τῶν ἐν τραγῳδίαις εἰσαγομένων. 
ὥσπερ fee ἐπ᾿ ἐχείνων ἀσϑενῶς πάνυ χαὶ σχιωδῶς τῶν χεχυηχότων 

ἅπτεται τὰ ἐν μιμήσει περὶ ἐχείνων λεγόμενα 7] πραττόμενα, οὕτω χἀνταῦϑα 
ἐὰν χαὶ δῶμεν διιχνεῖσϑαι πρὸς τοὺς γεγονότας εὐδαίμονας μετὰ τὴν 

vi) \ 5 Q. “ 2 , > X ey, \ +> \ “ 
τελευτὴν ELTS ee) εἰναι ELT ἐνᾶντιον, αἀσϑενὲς ειναι τι UAL οὐραμιίνην Ἢ 

>. 10 ἁπλῶς ἢ ἐχείνοις, ἁπλῶς μὲν εἰ τῇ αὐτοῦ φύσει τοιοῦτον εἴη, ἐχείνοις GE 5 

ὅτι χἂν μέγα ὑπάρχῃ τοῖς χεχμηχόσιν ἤδη. ἀσϑενὲς χαὶ μιχρόν ἐστιν. 
‘ 

p- 110103 Et δὲ μή, τοσοῦτόν γε xat τοιοῦτον. 

eee 

i | Vv , ~ ωΣ , 5 3 / 

Kay εἴ τις, φησί, τῶν ἀπελθόντων φάπτεσϑαι τὰ τοῖς οἰχείοις ἐχείνων 
s Ἀ ΄ 

Ξ EL συμβαίνοντα τοσοῦτον ἐς avetar χαὶ crn ὥστε Ww 
} ’ ag i 

Ν 2 > 
LOAYLOVAS μέετα- 10 

ἢ 
15 εὐδαίμονας τοιούτους ποιεῖν, dv ἢ ἀγαθά, υνήτε τοὺς εὐδαί 

ἄλλειν ἐχ β 
ἔχοντα πρὸς 

τοῦ μαχαρίου εἰς τὸ ἀϑλιον, ἂν ἢ ἐναντία, μόνην ἀναφορὰν 
> 
χείνους ὡς εἰς ἐπιτηδείους ἐχείνων συμβαίνοντα. 

p- 110105 Συμβάλλεσϑαι μὲν οὖν τι φαίνονται. 

Ταῦτα ἐχ τῶν προλαβόντων δῆλον τῆς αὐτῆς ἐχείνοις διανοίας ἐχόμενα. 15 

20 p. 1Π01010 Διωρισμένων δὲ τούτων. 

‘Ky’ ἕτερον μεταβαίνει ζήτημα περὶ τῆς εὐδαιμονίας. ἐπεὶ γὰρ τῶν ᾿ς 

\ \ Q.~7 AS INN 2. τς , \ \ Q.~ , 
ἀγαυῶν τὰ μὲν ϑεῖά φαμεν τὰ ὃὲ ἀνθρώπινα, χαὶ τὰ μὲν ϑεῖα τίμια 

΄ c ΄ ¢ y \ ε 

λέγομεν ὡς ὑπάρχοντα χαὶ ὑπὲρ ἔπαινον .xal τιμῆς διὰ ey ὑπεροχὴν 20 
IF , > \ SX \ eta ἢ , - Ὁ ΄ 

ἀξιοῦμενα, ἐπαινετὰ OF τὰ ἀνθρώπινα, ὡς τοῦ τιμᾶσϑαι μὲν λειπόμενα 

τῷ σι Ov τ᾿ παίνων ὃς μόνων τυγχάνοντα. εἰσὶ 6& χαὶ ἕτερα ἀνθρώπινα μὲν χαὶ 

ταῦτα, ἐπαμφοτερίζοντα δὲ ὡς καὶ χατορϑοῦν δύνασϑαι χαὶ ἁμαρτάνειν, 
~ c , χαὶ διὰ τοῦτο δυνάμεις λεγόμενα ὥς twas τῶν τεχνῶν ὑπάρχει (εὑρεῖν) 

1 rhesis usque δα ἐχείνοις εἶναι (p. 110108) a 2 δὲ ὁ λόγος B: δὲ χαὶ 6 λόγος a 

4 ante λύων inserit ὥσπερ a: om. B 8 διιχνεῖσϑαι B: διχνεῖσϑαί τι a 9. ἀγαϑὸν 

a: ἀγαϑῶν B εἶναι (prius) B: om. a 10 ἐχείνοις a: ἐχείνων B 

12 rhesis usque ad to μαχάριον (p. 11015) a 18 rhesis usque ad τοιούτων μηδέν 

(p. 110169) a 20 rhesis usque ad οὐχ ἔστι (p. 110112) a 21 περὶ B: 
om. a 23 xat ὑπὲρ B: ὑπὲρ a 25 μόνων B: μόνον a 21 εὑρεῖν a: 
om. B 



or 

10 
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> > ‘ uo \ κω ΄ ~ > 

οἷον ἰατριχὴν ἢ ῥητοριχὴν (ἢ) χυβερνητιχήν, ζητεῖ ἐν 
ἊΝ ~ 5 

μονίαν ταχτέον, εἴτ᾽ ἐν τοῖς τιμίοις εἴτ᾽ ἐ 
δυνάμεσι, χαὶ τὸ μὲν εἶναι αὐτήν τινα τῶν δυνάμεων ἀπαγορεύει, ὅτι 

/ ΄ ΄ fo x 

μηδ᾽ ἐπαμφοτερίζει. ἁμαρτάνειν γὰρ ἢ εὐδαίμονα οὐχ ἐνδέχεταί ποτε τὸν 

εὐδαίμονα. τὸ γοῦν δύναμιν εἶναι παραιτησάμενος ζητ ἴτε τῷ 
5 ~ > ν ~ ΄ DQ. "» 9)? >) 

ἐπαινετῶν ἐστιν εἴτε τῶν τιμίων. δείξει δ᾽ ἐφεξῆς ὅ 
>> ΄ Σ \ \ πὰ ἄν τ » > ~ \ εὐδαιμονία ἐστὶ χαὶ τοῖς Delors τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τιμίω 

Ρ.- 1101012 Φαίνεται δὲ πᾶν τὸ ἐπαινετὸν τῷ ποιόν τι. 

΄ \ +> ~ 5 - X > ~ ΄ 

Μέλλων τὴν εὐδαϊμονιαν τῶν ἐπαινετῶν μὲν διαστῆσαι, τοῖς τιμίοις 
sf \ 

συντάξαι. λέγει τί τὸ ἴδιον τῶν ἐπαινετῶν χαὶ τί τῶν τιμίων, ἵνα ὧν on 

or 0)’ ἴδιον = es τῇ εὐδαιμονίᾳ προσὸν τούτοις EME χοινωνοῦσαν χαὶ a 

συντατ sue αὐτήν. τοίνυν πᾶν, φησί, τὸ ἐπαινετὸν διὰ τοῦτο ἐπαινεῖται. 
ὅτι τε ποιότητός τινος ἀγαϑοῦ μετέχει χαὶ πρός τι ἀναφέρεται, ἥτοι ἔργον 

ὃ χατορϑοῖ. χαὶ παράδειγμα τίϑησι τοῦ μετ τ τὸς τῆς ἀγαϑῆς ποιότητος 
\ τὸν δίχαιον χαὶ τὸν ἀνδρεῖον xal ὅλως τὸν δι’ ἀγαϑὴν ποιότητα ἀγαϑὸν 

χαὶ τὴν ἀρετὴν αὐτήν. εἷς τὼν 68 ὅλως τὸν aay ἐπήγαγε χαὶ 

ἀρετὴν χατατάττων χαὶ αὐτὴν ἐν τῇ τῶν ἐπαινουμένων oie 
χαὶ πᾶν ἐπαινούμενον χατὰ THY π᾿ αὐτῷ ἀρετὴν τὸν ἔπαινον 

δέχεται, χαὶ ἐπαινεῖσϑαι ταῦτά φησι διὰ τὰς πράξεις χαὶ τὰ ἔργα πρὸς ἃ 
ἀναφέρονται χαὶ ἃ πεφύχασι χατορϑοῦν. χαὶ ταῦτα μὲν ψυχιχά. ἐπεὶ δὲ 

χαὶ σωματιχά τινά εἰσιν ἐπαινούμενα, ἀπαριϑμεῖται χαὶ ταῦτα. τὸν γὰρ 
πεν τῷ σώματ: χαὶ τὸν δρομιχὸν χαὶ τῶν τοιούτων ἕχαστον ὡς ἔχοντα 
ἕξιν ay Ἰαθὴν σώματος ἐπαινοῦμεν. διότι χαὶ αὐτὸς ποιός ἐστί τις χαὶ ἔχει 

πῶς, ἤγουν ἑτοίμως πρὸς τὸ ἀγαϑόν te χαὶ σπουδαῖον, ὁ μὲν ἰσχυρὸς ὡς 

ἀντέχειν πεφυχέναι πρὸς τὰ βάρη χαὶ τὰ ἐπίπονα, ὁ δὲ δρομιχὸς πρὸς τὸ 

ταχεῖαν ποιεῖσϑαι τὴν τῶν τοπιχῶν διαστημάτων διέλευσιν. ταῦτα γὰρ 
~ 

ἄμφω ayaa te χαὶ σπουδαῖα διὰ τὸ χαιροῦ χαλοῦντος τῇ τῶν ἀνθρώπων 
ζωῇ συμβαάλλεσϑαι. 

p. 1101018 Δῆλον δὲ τοῦτο χαὶ ἐχ τῶν περὶ τοὺς ϑεοὺς ἐπαίνων. ay [ΟἹ vy 

sy ΄ ΝΜ ~ \ > , > 

Πρὸς βεβαίωσιν eTt TOD TA ἐπαινετὸ oT αἰνεῖσϑαι τῷ ποῖα τινα εἰναι 

χαὶ πρός τινα ἀναφέρεσῦαι, ἤγουν πρὸς oe σπουδαῖα. χαὶ τοὺς ἐπὶ τοὺς 

ϑεοὺς ἐπαίνους παράγει. οἱ γὰρ ἐπαινοῦντες αὐτούς, φησί, χαταρριπτοῦσιν 

1 ante κυβερνητιχὴν quod corr. ex χυβερνητιχὴ δὲ om. 7 Β: posuit a τούτων 

τούτῳ ἃ 4 ἢ εὐδαίμονα ἃ: ἡἣ εὐδαιμονία B 8 rhesis usque ad χαὶ σπουδαῖον 

1101618) a δὲ B et Arist. codd. LbOb: δὴ a et Arist. vulg. 12 τοίνυν πᾶν | : (p. 
B: 
19 

26 

ol 

πᾶν τοίνυν a 14 ἀγαϑῆς Β: ἀγαϑοῦ a 10 τὸν ἀγαϑὸν B: τῶν ἀγαϑῶν ἃ 

ἃ rubro corr. ex ἕν Β: ἃ καὶ ἃ 21 twa ΒΞ om. ἃ 24 τε secripsi: tt Ba 

τοπιχῶν a: πολιτιχῶν Ὁ 29 rhesis sque ad ὥσπερ εἴπομεν (p. 110102}} a 

σπουδαῖα B: σπουδαῖος a 

25 

52 

ξὶ 

40 

45 

B: 
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10 

9 
vo 

age! \ bye VW Seo RA lt PR I i ΞΡ Ah 5» ‘ 5 ΄ or 
αὐτῶν TO αςιῶμαᾶ. χαι ἀντι TOD OOCALELY γελοιοὺς αὑτοὺς το δ 27v 

3 ne: = 5 Ἁ ‘\ oN As ee wv aé ~ TEC εἰ δ i? “ΕΣ 

ἀναφέροντες αὐτοὺς πρὸς Tuas, ἥτοι ἐξισοῦντες ἡμῖν, χαὶ ὅπερ εἰς ἡμᾶς 
in} >) 5 ~ Ἂν. 

δι ausegnes γίνεται, τούτῳ χαὶ πρὸς αὐτοὺς χρώμενοι. ἡμῶν μὲν γὰρ 
τὰς ἕξεις ἣ τὰς σωματιχὰς ἣ τὰς Ψυχιχὰς ἐπὶ τὰς ἐξ αὐτῶν προβαινούσας 

+p \ \ πράξεις χαὶ τὰς ἐνεργείας ἀναφέροντες ex τούτων συνιστῶσι τοὺς πρὸς 

ἡμᾶς ἐπαίνους, ὅτι wyd ἐνεργοῦμεν ἀεί, ἐπὶ ὃξ τῆς ϑείας φύσεως οὐχ 
οὕτως ἐστίν, ὥστε πῇ μὲν ἐν eer εἶναι μένουσαν ἀργόν, πῇ ὃ᾽ εἰς προ- 
χείρισιν τῆς ἕξεως ἔρχεσϑαι, | 
χαὶ ἀνοίχειος πρὸς ταύτην ὁ ἔπαινος, δι᾿ ἀναφορᾶς ὡς εἴρηται γινόμενος 
τῆς ἀπὸ τῶν ἕξεων πρὸς τὰς ἐνεργείας, ἐν τῷ ἐνεργεῖν αὐτῷ οὐ λέγω δὴ 
τῆς ϑείας φύσεως τὸ εἶναι ἐχούσης ἀλλὰ χατὰ προχείρισιν ἐνεργούσης 

τῶν ἔ 

p. 1101021 Et δ᾽ ἐστὶν ὃ ἔπαινος τῶν τοιούτων. 

Et 6 ἔπαινος, φησί, τῶν τοιούτων ἐστίν, ἥτοι τῶν χατὰ ἀναφορὰν 
> ΄ » ς.-ΨΦ 2 \ iN ” 44 C 2 ‘ rape ὶ ἐπαινουμένων, οὐ δεῖ ἐπαινετὰ τὰ ἄριστα τίϑεσϑαι ἀλλὰ μεῖζόν τι χαὶ 

βέλτιον λέγειν περὶ αὐτῶν, χαὶ τὴν τούτου μαρτυρίαν ἐκ τοῦ φαινομένου 

παρίστησι. φαινόμεθα γὰρ μεῖζόν τι τῶν ἐπαίνων ταῖς ϑείαις προσφέρ οντες 

ς χαὶ εὐδαιμονίζοντες ὁμοίως χαὶ τῶν ἀνδρῶν °o Ca φύσεσι μαχαρίζοντες ad 

τοὺς ϑειοτάτους. οὗτοι 

ρήσαντες ἔξω τε σαρχὸς χαὶ χόσμου γενόμενοι ζῶσιν ὑπὲρ ἅπαντα τὰ 

εἰσὶν ὅσοι τῆς ὕλης πάντῃ χατὰ σχέσιν ἀναχω- 

δρώμενα χαὶ τὸν νοῦν ἔχουσι ταῖς ϑείαις συνόντα χαὶ συγχορεύοντα χαὶ 

συναγαλλώμενον φύσεσι χαὶ χατ᾽ ἐνέργειαν ἀεὶ ζῶσιν, ἀδιαχόπως ὑπὸ τοῦ 
99) - πρώτου φωτὸς ἐλλαμπόμενοι". διὸ Odd πη, αὐτοῖς ἐστι πρὸς ἐνέργειαν 

ba Dt ΄ ΘΈΑ - SFr ) 
ἀπὸ τῶν ἕξεων, ὥστ᾽ οὐδὲ 6 ἔπαινος αὐτοῖς ἐφαρμόζει. 

oO 
a < [0] cv o7 R - ͵ Ρ. 1101025 ‘Owotws δὲ χαὶ τῶν ἀγαθῶν" οὐδεὶς ya 

αονίαν. 

Περὶ τῶν οὐσιῶν εἰπὼν ὅσαι ἄρισται ὡς οὐ δεῖ πρὸς ἐχείνας ἐπαίνοις 
χρῆσϑαι ἀλλ᾽ εὐδαιμονισμοῖς χαὶ μαχαρισμοῖς, oe νυνὶ δέον εἶναι χαὶ 
ἐπὶ τῶν ἀρίστων πραγμάτων παραφυλάττεσϑαι τὸ αὐτό, ἃ χαὶ ἀγαϑὰ χαλεῖ 

XAT Dales Tov, ὁποῖον λέγει: χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν. οὐδεὶς γὰρ τὴν εὐδαι- 

μονίαν ἐπαινεῖ ὡς τὴν διχαιοσύνην. 7 μὲν γὰρ ἐστι χαὶ ἔχει 

ποῦ ἀναφέρεσθαι, τὴν χατ᾽ αὐτὴν δηλονότι ἐνέργειαν. 4 δ᾽ εὐδαιμονία 

ἐνέργεια ὑπάρχουσα ἀποδέδοται, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἔχει ποῦ ἀναχϑήσεται, εἰ δὲ 
μή, ἔσται ἐνεργείας ἐνέργεια ual τέλος ἕξει, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτὴ ἔσται τέλος. 

3 τούτῳ Β: τοῦτο a χαὶ B: te xat a 7.8 et 11 προχείρισιν B: προχείρησιν a 

10 οὐ B: om. a 11 ἀλλὰ B: ἀλλ᾽ od a 13 rhesis usque ad ϑειοτάτους μαχαρί- 

ζομεν (p. 1101625) a 16 λέγειν Β: λέγει ἃ 19 τῆς ὕλης Β: τῶν ὑλῶν ἃ 

25 rhesis usque ad βελτίον μακαρίζει (p. 1101627) ἃ 26 ἄριστοι Ba 29 παρα- 
λ 

φυλάττεσϑαι B: παραφυλάττειν a 34 τέλος ἃ: τὸ τέλος Β 

51 

OR ἀδιάχοπος αὐτῆς ἢ ἐνέργεια. διὸ 28r 

Θ᾽ 

10 

20 
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5» " ΄ ΄ , >, \ ~ \ / 0 ΄ ( - ῶφς 
χαὶ εἰς ἄπειρον ὃ λύγος ἘΠ σεται διὰ τοῦτο χαὶ μαχαρίζεται ὡς ϑειο- 28: 

τερόν τι χαὶ πλεῖν τῶν χατ᾽ ἀρετὴν ἕξεων χαὶ τελειωϑείσῃ zat ἀρετὴν 

φυχῇ ἀεὶ χατ᾽ ἐνέργειαν ee ὡς ἀεὶ ἐλλαμπομένῃ παρὰ τῶν xpett- 3 

τόνων δυνάμεων χαὶ τὸ ἐνεργὸν ἐχούσῃ διαμένον χαὶ ἀχατάπαυστον. τούτου 

5 δὲ πίστις αὐτὴ ἣ πεῖρα τοῦ πράγματος. ὡς “ΠΡ τὸ περὶ τὰ αἰσϑητὰ 
the} νεργὸν τῶν αἰσϑήσεων οὐ λόγος ἀλλὰ πεῖρα παρίστησιν, οὕτω χαὶ τὸ περὶ oO 

τὰ νοητὰ ἐνεργὸν τοῦ νοῦ τῇ uat ἐνέργειαν αὐτοῦ πείρᾳ γίνεται γνώριμον. 
τοῖς μὴ πείρα μαϑοῦσι λόγῳ διδασχαλίας γνωρίζεσθαι μὴ δυνάμενον. ὡς 

γὰρ nies Benieos οὐδεὶς ἂν ὙΠ Ur γευσάμενος μέλιτος. οὕτως 
80 10 οὐδὲ τῆς χατὰ νοῦν ἐνεργείας τις εἰς γνῶσιν ἐλεύσεται, μὴ ἐν πείρᾳ ταύτης 

Ρ. ΠΟΙ 7 Δοχεῖ δὲ καὶ Εὔδοξος χαλῶς συνηγορῆσαι. 

΄ Pe ANE 

Φιλόσοφος 6 [ὔδοξος: οὗτος τὴν ἡδονὴν ἐπαινῶν συνηγύρησε περὶ 
τῶν ἀριστείων αὐτῇ ὡς πάντων ἐπιχρατούσῃ τῶν παρ᾽ ἀνθρώποις ἐπαι- 80 

15 νουμένων. ἀγαϑὸν γὰρ αὐτὴν ὑποϑέμενος, ἐπεὶ μὴ ἑώρα αὐτὴν ἐπαινου- 

μένην. τοῦτο αὐτὸ δηλωτιχὸν ἔχρινε τοῦ εἶναι τὴν ἡδονὴν τῶν μὴ ἐπαι- 
νετῶν χαὶ οὐ ὖχ ὡς Ψψεχτὴν μὴ EEE GAN ὡς οὖσαν ὑπὲρ ἔπαινον. 

ay 

τοιοῦτον γὰρ εἶναι tov ϑεὸν xat τἀγαϑὸν gx παραλλήλων τὸ αὐτό. ἐπαινεῖ 

οὖν τὸν Εὔδοξον ὡς εὐφυῶς τὴν συνηγορίαν τῆς ἥδονῇς μεταχειρισάμενον. 

20 ρ. 1101081 Ὁ μὲν γὰρ ἔπαινος τῆς ἀρετῆς. 40 

Ταῦτα ὡς πρὸς τὸ εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν ὑπὲρ τὰ ἐπαινούμενα χαὶ 
τ inet. ἐπαινεῖται οὖν. ΤΣ ἢ ἀρετή, ὅτι ταύτης ἕξεως οὔσης 
μι πραχτιχοὶ τῶν χαλῶν εἰσιν ἀπ᾽ εἰ τὴς οἱ ἄνϑρωποι. ἐγχωμιάζεται 

δὲ τὰ ἔργα ὁμοίως χαὶ τὰ σωματικὰ χαὶ τὰ ψυχιχά, ὅσα ταύτης εἰσὶν 
> ΄ >) > , ΄ ‘ ‘ eae , - 

95 ἀπ ee ee ἢ δ᾽ εὐδαιμονία χαὶ ὑπὲρ τὴν ἀρετὴν xat ὑπὲρ τὰ ἐχ ταύτης 45 

ἀποτελέσματα" διὰ τοῦτο χαὶ ὑπὲρ ἔπαινον. εἰσὶ δὲ ψυχιχὰ μὲν ἔργα 

ὅσα ἐχ τῶν ψυχιχῶν προβαίνει grea v, (οἷον ἐχ τῶν ἀρετῶν ἣ τεχνῶν 7, 

ἐπιστημῶν, σώματος CF ὅσα Ex τῶν σωματιχῶν ἕξεων), οἷον ὍΣ χαὶ 
τῶν τοιούτων. λέγω δὴ εὐαισϑησίας εὐδρομίας ὑγιεινότητος χαὶ εἴ τι ἕτερον 

‘ 

\ 30 τῷ σώματι ἐπαινετὸν πρύσεστιν. τὰ γὰρ διὰ τοῦ σώματος κατορϑούμεν α 

ταῖς ἀγαθαῖς τῆς ψυχῆς ἕξεσι xal αὐτὰ ἐπιγράφεται, ὡς αὐτῆς χρωμένης 50 

ὀρϑῶς τῷ σώματι χαὶ Ὁ αὐτὰ χατορϑούμενα. χαχίας γὰρ ἐπικρατούσης ἐν 
τῇ ψυχῇ, εἰς πονηρὰ χαὶ αὐτὰ συντελέσουσι, χαχῶς ἐνεργούσης χατ᾽ αὐτὰ 

τῆς ἀρχῆς; τῆς χρωμένης τῷ σώματι. 

12 rhesis usque ad τἄλλα ἀναφέρεσθαι (p. 1101»51) a 16 μὴ a: μάτην B 

20 rhesis usque ad τῶν ψυχιχῶν (p. 1101» 84) a 27 οἷον --- ἕξεων (28) a: om. B 

34 τῆς χρωμένης a: τοῖς χρωμένοις B 
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σι 

10 

bo on 

30 

/ > 

p. 1101034 ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως οἰχείοτερον ἐξαχριβοῦν. | 28r 

\ Pd ΄ ‘ pl , Ἐπ ΞΡ 4 ΄ ns / id lad 9o 

Περὶ ἐπαίνων χαὶ ἐγχωμίων εἰπὼν τίσιν ὑποχειμένοις ἁἀρμόζουσιν. 28v 

ἐπεὶ μὴ xa? αὑτὸ τὸν περὶ τούτων λόγον παρείληφεν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξῃ τὴν 
> cf . 

εὐδαιμονίαν ὑπὲρ ταῦτα οὖσαν, διὰ τοῦτο χαὶ βραχὺ περὶ τούτων διεξελ)ὼν 
χαὶ ὅσον ἱχανὸν πρὸς τὸ προχείμενον παραπέμπει τὸ πλεῖον τῆς περὶ 
τούτων ἐξαχριβώσεως οἷς ἔργον περὶ τὰ τοιαῦτα πονεῖν χαὶ ἐπανάγει τὸν 

x 
t 

, ~s 

λόγον ἐπὶ τὸ προχείμενον, δῆλον εἶναι λέγων ἐξ ὧν εἶπεν, ὅτι ἢ εὐδαι- 
, ~ \ ΄ 5 \ ~ 557 " 7 - 

μονίο. τῶν τιμίων χαὶ τελείων ἐστὶ χαὶ διὰ τοῦτο τιμ, Uys ἀξία, ἀλλ᾽ οὐχ 
2 ἐπαίνων οὐδ᾽ ἐγχωμίων. 

Ρ. 1109.92 “Eotxe δ᾽ οὕτως ἔχειν χαὶ διὰ τὸ εἶναι ἀρχή. 

Δείχνυσι χαὶ ἑτέρως τοῖς τιμίοις my εὐδαιμονίαν συνταττομένην. ἀρχὴ 

γάρ ἐστιν ὡς τελιχὴ αἰτία. διὰ γὰρ τὴν εὐδαιμονίαν τὰ λοιπὰ πάντα 

πράττομεν πάντες ἵν᾿ ἐχεῖνα ἘΣ εἰς τὴν αὐτῆς προχύπτωμεν 

τελειότητα. τὴν ἰρχὴν δὲ χαὶ τὸ αἴτιον τῶν ἀγαϑῶν τίμιον χαὶ ϑεῖον 

ὁμολογοῦμεν. τιμία ἄρα χαὶ Veta 7 εὐδαιμονία. 

p. 110225 Ἐπεὶ 

~ > ~ 2 9 ΄ ΘΝ 5 ~ ‘> 

os τῷ ᾿Αριστοτέλει ἐν TALS παραηιοημξναις ὑπ αὐτοῦ υεϑόδοις. 
ry 

[3 a 

ταῖς εἰς πλείω βιβλία διαιρουμέναις, ἐν τοῖς τέλεσι τῶν Bye oe τος 
τὰ ἐφεξῆς προαναφωνεῖν περὶ τίνων διαλαβεῖν μέλλουσιν ὡς ἂν εἶεν 

συνεχῆ πρὸς ἄλληλα τὰ γραφόμενα. ἐπεὶ τοιγαροῦν ἐν τῷ πρώτῳ TOUTE 
περὶ εὐδαιμονίας τὸν πάντα λόγον πεποίηχε, μέλλει δ᾽ ἐν τῷ δευτέρῳ ih 
> ~ as ~ Qs , , \ nN v € 

ἀρετῆς διδάξαι μᾶς χαϑόλου, προλαμβάνει λέγων τὸ μέλλον ἔσεσθαι. 

ὃ [0] ~ δ τ Cc a - oO? 
\ ~ > Pee X ¢ ΄ Ire 325 
& ἀναγχαῖαν ἐχ τῆς προλαβούσης τὴν Exoucvyy ὑπόϑεσιν. ἐπεὶ f 

vO Meo lee! RUC OYELa> sere ODER CELE VERE OR ee ΣΎΝ γὰρ ἢ εὐδαιμονία Ψυχῆς ἐνέργεια xat’ ἀρετὴν τελείαν ἀποδέδοται. avay- 

χαῖον ἂν εἴη περὶ ἀρετῆς ἤδη ἐπ ἰσχευασθαι: γένοιτο γὰρ ἂν ἐντεῦϑεν 
βέλτιον ϑεωρῇῆσαι χαὶ περὶ αὐτῆς τῆς εὐδαιμονίας. ἐπεὶ γὰρ ἣ ἀρετὴ εἰς 

’ὔ > ΄ ? συμπ ee τοῦ ὅρου τῆς εὐδαιμονίας παρείληπται, γένοιτ᾽ ἂν χα 
ὲ 

--- O° ° 
το 
Φ Lay 

zip εὐδαιμονίας σαφέστερος Fuiv μαϑοῦσι περὶ ἀρετῆς. δεῖ γὰρ ἀεὶ τὰ 
ἐν τῷ ὅρῳ τινὸς παραλαμβανόμενα σαφέστερα εἶναι τοῦ δριστοῦ. δηλω- 

\ \ e 7 ~ Ὁ ΄ 4 ~ <x >. , Pee 2 ἢ» τιχὸς γὰρ ὃ ὅρος τῆς οὐσίας τοῦ πράγματος. πῶς οὖν δηλώσει αὐτὸ ἐξ τ 

35 ‘4 5 ~ ε ΄ 75 

αἀδηλοτέρων αὐτοῦ ἡ ὁμοίως ἀδήλων GuYxElwevoc; 

(P. 

o 

rhesis usque ad τῶν τελείων (p. 1102a1) a 4 βραχὺ B: βραχέα a 10 rhesis 

usque ad tetov τίϑεμεν (p. 110244) a 16 rhesis usque ad εὐδαιμονίας ϑεωρήσαιμεν 

110247) a 
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p. 110227 Aoxet δὲ xat ὃ xat ἀλήϑειαν πολιτικός. 28v 

"Ee \ > \ aA 2 " ~ s% ce ΕΞ, 

Ltt TO AUTO GELXVUGLY EX OT ἐν TALS TOAECLY OL XAT 

TOVOUVT 

τῆς σπουδῆς, ἣν 
wv ΄" 

ἀλήϑειαν ἔχουσι πολιτιχοὶ μάλιστα ε > 
x ΄ ΄ \ ΄ ΄ - ΄ a 5 ~ ΄ 

τοὺς πολίτας ποιήσωσι χαὶ ὑπηχόους τοῖς νόμοις, οἱ ἐν ταῖς πόλεσι 

τέϑεινται. χαὶ δείχνυσι τοῦτο ἐχ παραδειγμάτων, ἀρίστους λαμβάνων πολι- or 

τιχοὺς δίίνωα xat Λυχοῦργον, ὧν ὃ μὲν Κρητῶν νομοϑέτης, ὃ Maes ὃ δὲ 

Λυχοῦργος τῶν Λαχεδαιμονίων, χαὶ εἴ τινες τοιοῦτοι ὡς Σόλων ᾿Αϑηναίων 
zat ἑτέρων ἕτεροι. Μίωσέα γὰρ τούτοις συντάττειν dxv@, ϑεόϑεν χαϑαρῶς 

» 
/ , \ > 

λαβόντα τὸν νόμον zat νομοϑετήσαντα xat δημαγωγήσαντα ὑπὲρ ἄνϑρωπον. 

10 οὐ πολιτιχοὶ οὖν χυρίως ἀλλὰ ψεύδονται τὴν χλῆσιν of μὴ ἀγαϑοὺς τοὺς 
? > ΄ ~ ~ / ΄ 

χατ αὐτοὺς πολίτας ποιοῦντες χαὶ τοῖς χειμένοις νόμοις ὑπείχοντας. 

es p. 1102212 Et é 

- “ἢ δ Φ - τῆς πολιτιχῦε οἰχεί 
JTL WEY ἢ π 'ς τῆς πὸ MUTLATS GLXSIA, iO) 

«ὁ Ὁ 

2 
oO 
ω εὶ 
= ΓΑῚ 

2) 5 x δ΄ ~ -᾿ 

ς εἶναι ἀχόλουϑον tov πολιτιχὴν παραδοῦναι προϑέμενον μέϑοδον 
> ot Cee ἐν εἴ γενέσϑ =n περὶ τ στ Θ τυ 

χαὶ OTOLAY οξι γέενεσῦαι τὴν πέρι τινα 

᾿ς 

ὑπέσχετο, τὸ 
, 

ἐξ ἐνδεχομένου συμπεραινόντων ἡμῶν 

Si + \ ‘ 

οξ Ἢν τὸ χατᾶ τὴν ι 

2.5 , 
CVOSY OUSVOY. 

p. 1102413 TLOXET TE OY. 

[Πολλὰ γένη eae εἰσῆγον ot παλαιοί, πολιτιχὴν χαϑαρτιχὴν νοερὰν 

χαὶ τὴν Be γματιχὴν τὴν καὶ ϑεουργιχήν. τούτων δ᾽ Exdotyy διήρουν 
> 

ts τέτταρα τὰ πρῶτα, © 

; awe s ; : 
φρόνησιν αἀνῶρείαν σωφροσύνην διχαιοσύνην. ἄλλως 

χαὶ ἄλλως ἕχαστον ἀποδιδόντες αὐτῶν, οἰχείως δηλονότι τῶν γενῶν ἑχάστου. 

ἀλλὰ νῦν ἡμῖν τὰ δύο ταῦτα συνέγνωσται γένη μάλιστα, H πολιτιχὴ 

χαϑαρτιχή, ἣ ae τῆς Ψυχῆς συμπραττούσης τῷ σώματι, ἣ 

υένης αὐτοῦ χαὶ ἐχούσης ἀσυμπαϑῶς πρὸς αὐτό, ὡς εἶναι 

πάϑειαν, μόνον χολάζουσαν τὰς ὑπερβολὰς τῶν παϑῶν 

ἀναγχαίου συντηροῦσαν τὴν χατὰ ταῦτα ἐνέργειαν, τὴν δὲ ἀπαὕξιαν 
ἄγουσαν ἐν τῷ ἔτι χαϑαίρεσϑαι τὴν ψυχήν. 7 χαὶ ἤδη ἀπαγαγοῦσαν ὅτι 

ἤδη χαὶ Ἀεχάϑαρται χαὶ ἀπροσπαϑὴς πρὸς τὸ σῶμα γεγένηται. ἀνϑρω- 

80 πίνην τοίνυν ἀρετήν φησι τὴν πολιτιχήν, ὡς οὔσης τῆς aban Ἢ καὶ 

τῶν λοιπῶν ὑπὲρ ἄνϑρωπον ὅσον χατὰ τὸ συναμφότερον. 
ὃ ἀνϑρωπος ἥμερον χαὶ συναγελαστιχὸν χαὶ χοινωνιχόν. 

; > ἊΝ 

περὶ τὴν ἀρετήν, ty ἀγαϑοὺς 80 

. Ἢ 

45 

50 

1 rhesis usque ad τοιοῦτοι γεγένηνται (p. 1102412) a 

12 rhesis usque ad ἀρχῆς 

μένων a 

(p. 1102415) a 
evdeyduevoy B: 
EVOEYOUAEVOY 5: 

19 ἀρετῆς B: 

προαίρεσιν (p. 11024 

ἐνδεχόμενα ἃ 

ἀρετῶν ἃ 

7 Σόλω 

18) ἃ 17 

πολιτιχὴν ἃ: 

ὁ Σόλ Wy vB: 

ἐνδεχομένου B: 

πολῖται B 

a 

ἐνδεχο- 

18 rhesis usque ad εὐδαιμονίαν ἀνθρωπίνην 
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πρὸς TO οἰχεῖον σῶμα xowwviay ἀρνή σεται, ὑπὲρ ἀνϑρωπείαν τοῦτο 29r 

χαϑέστηχε σύνϑεσιν, πᾶσαν ὑλιχὴν ἀπηρνημένος ἐνέργειαν χαὶ ἀνεπιστρύφῳ 
~ / ~ ~ ~ 4 / \ 

τῶν χειρόνων ψυχῇ χαὶ νῷ χαϑαρῷ πρὸς τὰ χρείττω ἀναφερόμενος χαὶ 

πρὸς τὴν ϑείαν ἀναπλούμενος ἔλλαμψιν. 

p. 1102216 ᾿Αρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος. σι 

᾿Επεὶ ἔστι τις χαὶ ἀρετὴ σώματος, ἔστι δὲ χαὶ Ψυχῆς (ὑγεία γὰρ 8 
χαὶ χάλλος χαὶ εὐαισϑησία χαὶ ῥώμη σώματος ἀρεταί, ὥσπερ διχαιοσύνη 

σωφροσύνη φρόνησις ἀνδρεία ψυχῆς), περὶ δὲ τῶν ψυχικῶν ὃ λό yos ἐνταῦϑα 10 
ἀρετῶν, ἃς χατορϑοῖ ὡς ὀργάνῳ χρώμενος τῷ σώματι, διὰ τοῦτο δέον φησὶν 

ἰδέναι πως τὰ περὶ Ψυχῆς. ὅτι 2 περὶ « 10 εἶναι τὸν TOALTLXOY YOY ATS ξ 
7 

> 
ey 
ey ἀρετῆς ὁ λόγος αὐτῷ ἐντεῦϑεν δῆλον ποιεῖται χαὶ Ex τοῦ τὴν εὐδαιμονίαν 

ρῆσϑαι ἐνέργ ιαν. τῷ δὲ εἰδέναι τὸ πως ἐπιφέρει, διότι οὐχ 
eo 

Cc ἘΞ’ Tay ae 

Qr al ~ ion wy Mv ΠΝ παραδίδωσι περὶ Ψυχῆς, ἀλλ᾽ ὅσον χρεία πρὸς τὰ προχείμενα. 

τιχὸν εἰδέναι περὶ ψυχῆς, ἀπὸ τῆς περὶ τὸ σῶμα ἰατριχῆς O23 a - on @- [Ὁ [0] Lint 4 ad So a Ό > Ga 

15 συνίστησι λέγων ὥσπερ xat τὸν ὀφθαλμὸν ϑεραπεύσοντας xat ls 

πᾶν σῶμα. εἰ γὰρ ot τὰ σώματα ϑεραπέοοντες ἀνάγχην ἔχουσιν εἰδέναι 
τὰς φύσεις ἑχάστου τῶν μορίων τοῦ σώματος χαὶ τοῦ ὅλου αὐτοῦ, ὡς ἂν 
τὰ χατὰ φύσιν εἰδότες αὐτοῖς προσόντα εἰδεῖεν χαὶ ὅσον τοῦ χατὰ φύσιν 
ἐχτέτραπται πρὸς τὰ παρὰ shee γενόμενα, xal οὕτως αὐτὰ πρὸς τὸ χατὰ 

20 φύσιν, ἥτοι τὴν ὑγείαν, ἀναχαλοῖντο, ἀναγχαῖον χαὶ τοὺς τῇ ψυχῇ περι- 
ποιεῖσθαι βουλομένους τὸ χατὰ φύσιν εἰδέναι περὶ αὐτῆς. τοὺς ὃὲ ὀφϑαλ- 

μοὺς ἐνταῦϑα παρέλαβεν ἴσως διὰ τὸ ποιχίλον τῆς τούτων συνθέσεως. 20 
σύνοδος γὰρ ἐν τούτοις μορίων πολλῶν εἰς ἀπάρτισιν χιτώνων ὑγρῶν φλεβῶν 

πων χαὶ ἑτέρων τινῶν, ὡς εἶναι αὐτοῖς χαὶ τὴν ϑεραπείαν πολυσχιδῆ 

ho or χαὶ δυσχερῆ διὰ τ τῶν weeny τούτων εὐπάϑειαν. ἀλλ οὐχ ὥχνησαν ot 

περὶ ταῦτα δεινοὶ οὔτε πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς πολυσυνθέτου οὐσίας αὐτῶν 
οὔτε πρὸς τὴν τῆς ϑεραπείας παράδοσιν. ἢ οὖν διὰ τοῦτο ἣ διὰ τὸ χαὶ 

τῇ πολιτιχῇ περὶ τῶν νοητῶν ὀφϑαλμῶν τῆς ψυχῆς τὴν σπουδὴν εἶναι % 
~ 

τὶ 
μάλιστα, νοῦ χαὶ διανοίας, ὡς ἂν μὴ συγχέοιντο χαὶ ἀμβλυώττωσι τοῖς 

80 ἀλόγοις ἐπισχοτούμενοι πάϑεσι, μηδ᾽ ἐπιπροσϑοῖντο εὶ o ee τοῦ σώματος 

εἰς τὴν τῇς: ἀλχηϑείας χαὶ τοῦ ἀγαϑοῦ κατανόησιν, χαὶ τοσούτῳ, φησί, μᾶλλον 

ὑπὲρ τὸν ἰατρὸν ὀφείλει εἰδέναι περὶ φυχῆς. ὅσῳ χαὶ βελτίων 7, θοῦ 

τῆς ἰατριχῆς. ἄτοπον γὰρ τὸν μὲν ἰατρὸν εἰδέναι τὸ ὑποχείμενον, περὶ ὃ 
χαταγίνεται, τὸν ὃὲ πολιτιχὸν ἀγνοεῖν τὸ οἰχεῖον, ὃ χαὶ αὐτὸς ϑεραπέυειν 

35 βούλεται. 

1 τοῦτο B: τότε ἃ dD rhesis usque ad τῆς ἰατρικῆς (p. 1102421) ἃ 9 ypw- 

μενος a: χρωμένη B 15 ὀφθαλμὸν Ba: ae μοὺς Arist. ϑεραπεύσοντας Ba: 

ϑεραπεύσοντα Arist. vulg. 18 αὐτοῦ προσόντα B: προσόντα αὐτοῖς a 25 zat B: 

om. a Ὁ] τοσούτῳ a: τοσοῦτο B 
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>) 

p. 1102221 Τῶν δ᾽ ἰατρῶν ot yaptevtes. 29r ™~ 

Εἰσὶ μὲν χαὶ τῶν ἰατρῶν οἱ πολλοὶ χαταφρονοῦντες τῆς τοῦ σώματος BI 
ἡνώσεως, ἀλλ᾽ οἱ τυχόντες οὗτοι χαὶ φαύλως ἔχοντες, οἱ ὃξ τὸ χαρίεν χαὶ 

ὥσπερ πω τι χαὶ χατορϑωτιχὸν ἐν ἰατριχῇ ἔχοντες οὐχ οὕτως: πολλὰς 

5 ὃς μᾶλλον πραγματείας χαὶ μεϑόδους συνιστῶσιν 7 bo ἑτέρων συστάσας 
΄ IZ υξτίασι a τὴν eek. τοῦ σώματος. αἰσχρὸν οὖν ἂν εἴη τὸν πολιτιχὸν 

’ voy ἜΤ Peay rons oe Nhe inns £ Thea 
ἄνδρα φέρειν τούτων τὰ δεύτερα μὴ χεχτημένον ἐν ξαυτῷ τινα at Ψυχῆς 3 

εἴδησιν, περὶ ἣν τὴν οἰχείαν ποιεῖσϑαι χατόρϑωσιν ἐπαγγέλλεται, xaltor ἀρχι- 
Vv 

TEXTOVIXOY ὄντα πάσης τέχνης τῆς ἐν tats πόλεσι. 

10 p. 1102223 Θεωρητέον δὴ καὶ τῷ πολιτιχῷ περὶ ψυχῆς. 

Ὥς δ) δεῖ. εὐδά =n) Woyrn- τὴ πολ τινὶ a ΞῊ ΓΞ ἈΤΓΟΜΕΣ 
τι WEY οὁξι εἰόξεναι περι ψύχης τῶν πὸ \LTLAOYV 107, SLOYXSV* ἐπάγει 

εἶ 

ι 
, ἊΝ - 7 a7 5 Dm 0 ~ ~ 2 \ \ > 

ὃὲ νῦν χαὶ μέχρι πόσου δέον αὐτῷ ϑεωρῆσαι περὶ αὐτῆς. ἐπεὶ γὰρ οὐ 40 

χαῦ᾽ αὑτὸ ἀλλὰ τῶν ἀρετῶν Evexev, ἐπὶ τοσοῦτον, φησί, δεῖ ϑεωρῇῆσαι περὶ 
\ \ » ΄ Ω͂ 

ψυχῆς τὸν περὶ τῶν ἀρετῶν χατὰ τὴν πολιτιχὴν ἐξετάζοντα, ἐφ᾽ ὅσον 
é- S ~ , Vv \ > ΩΣ a) AS ‘4 amie ae = = ~ 

15 ἀρχεῖ πρὸς τὰ ee ἤτοι τὰς ἀρετάς. ef γάρ τις τὴν πρὸς ταῦτα 

χρείαν one ee iS ἐπὶ πλεῖον “τ περὶ ψυχῆς πριν di, δυσχερεστέραν 

τοῦ περὶ ἀρετῶ pee Thy περὶ αὐτῆς εὑρήσει ἐξέτασιν διά te τὸ χρύφιον 

αὐτῆς χαὶ “at οὐσίαν ἀσώματον χαὶ διὰ τὸ εἶναι πλεῖστα ξηταύμενα 45 

20 p. 1102226 (Λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς) καὶ ἐν τοῖς ἐξωτεριχοῖς λόγοις. 

X \ ~ > 

A Wey προς τοὺς χοινὼς AZXPOW- 
- 
9 

5 
[- 
Ψ 

Τῶν ᾿Αριστοτελικῶν συγγραμμάτων 

μένους τῆς αὐτοῦ διδασχαλίας ἐχδέδοτα! ἐν ταῖς χοιναῖς διατριβαῖς ἀναγι- 

νωσχόμενα χαὶ πρὸς τοὺς αὐτοῦ μαϑητὰς ἀμέσως διασαφούμενα, τὰ δὲ χατ᾽ 
~ La ~ 

ἰδίαν πρός τινας ἔξωϑεν προσπεφώνηται, ἕχαστον αὐτῶν πρὸς ἕχαστον τῶν 

τῷ σι ζητούντων τοῖς ζητουμένοις πράγυασιν οἰχείως Ὁ ae ἐχεῖνα υὑὲν 50 

οὖν ἀχροαματικὰ -ὀνομάξεται, ἐπεὶ ὡς εἴρηται πρὸς τοὺς χοινῶς ἀχροω- 

μένους Ἰεγένηται, ταῦτα ὃὲ ἐξωτεριχά, διότι τούτων ἕχαστον πρός τινα 
ζητήσαντα γέγραπται ἔξω τῆς oes ἀχροάσεως. ἐπεὶ τοίνυν ἐν τοῖς 
τοιούτοις διαφοράν τινα ΠΕΣ ψυχῆς Εν χατά τινας χρείας προχειμένας 

80 χατὰ χαιρόν. pene εἰ ἡμᾶς πρὸς ἐχεῖνα, χρήσιμα ὄντα πρὸς τὰ 
ἐνταῦϑα ζητούμενα, χαὶ προτρέπεται χρῆσϑαι | ἐχείνοις πρὸς τὰ ἐνταῦϑα 29v 

συμβαλλομένοις. 

1 τῶν δ᾽ ἰατρῶν B et Arist. vulg.: χαὶ τῶν ἰατρῶν a et Arist. cod. Mb post ἰατρῶν 

add. δὴ a: om. B, ef. lectiones libror. Arist. rhesis usque ad σώματος γνῶσιν 

(p. 1102423) a 10 rhesis usque ad τῶν προχειμένων (p. 1102426) a 16 βου- 

ληϑῆ B (et Vat. 1622): βουληϑείη a 20 λέγεται δὲ περὶ αὐτῆς a: om. B rhesis 

usque ad χρηστέον αὐτοῖς (p. 1102427) a 20 ὀνομάζεται corr. ex ὀνομαζόμενα B: 

ὀνομαζόμενά ἐστιν a 28. 29 ἐν τοῖς τοιούτοις B: ἐν τούτοις a 
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“» 

Ρ. 1102227 Οἷον τὸ μὲν ἄλογον αὐτῆς εἶναι, τὸ δὲ λόγον ἔχον. 29v 

~ ἴ “As: ‘ ao 5 ~ 5» ΄ ~ \ > 

Εἰπὼν ὅτι ἐν τοῖς ἐξω ἘΠ λόγοις ἱχανῶς περὶ ψυχῆς ε RID ΤΟΥ 5 
3 
Ν 

5 7 £ ὅτι τελείως ἐν ἐχείνοις ἢ περὶ pee παραδίδοται θεωρία, GAR ὅτι τοσοῦτον 
2 7 x © =? a ro} ~ [0] es On 

7 -} ~ ~ ~ 

ὅσην αρχξιν τὰ πρὸς τὴν προχειμένην τῶν ἀρετῶν διδασχα- j ! i 
\ ͵ Ne ΟΣ > είνη > ΄ el ΄ ἘΠ δὸς > \ 

τ ᾿ χαὶ τινα τὰ EV EXELVOLS εἰρημξενα ξεστιν. φησι γὰρ OLOY TO 

\ \ 

σι 

Vv Jay 

& λόγον ἔχον. χαὶ ἔτι οὐδὲ τὸ ἄλογον 
2 > , ΠΣ ΄ ~ : 5 \ J ~ 

THS αἀνϑρωπίνης Ψυχῆς ἁπλῶς ἄλογον ἀλλὰ λογιχόν πως, χάχεϊῖνο ὡς λόγῳ 

ἐπιπειϑές, ὥστ᾽ od ἁπλῶς ἄλογον οὔϑ᾽ ἁπλῶς Maes τὸ μὲν γὰρ 10 
λόγ Vv. SEEN EN Pee ᾿ 9 ΄“ a ξ Ὰ ΠΥ, ᾿ > eer “πλῶς 
ἦγον ἔχον χαὶ διανοούμενον ual? ὕπαρξιν λογικόν, χαὶ διὰ τοῦτο ἁπλῶς. 
YEN? ΄ Sy ὰ 2 \ \ He ted ANN ~ 33. \ ” 

10 τὸ δ᾽ ὡς λόγῳ ἐπιπειϑὲς xata μέϑεξιν, xat διὰ τοῦτο πώς. οὐδὲ γὰρ ἂν 

οὐδ᾽ ἀρεταὶ χατωρϑοῦντο ἐν τῷ ἀλόγῳ οἷον ἀνδρεία χαὶ σωφροσύνη. 
΄ a/ AVN ΄ avo \ ΄ \ Nope ia ΄ td 

προσϑήσω δέ χαὶ διχαιοσύνη. εἰ μὴ λόγου ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυμία χατήχουεν. 
0 ~ ε΄ ~ ΄ ᾿ , 

οὐ γὰρ οὕτως ἐν ἡμῖν ὡς ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ταυτί ἐν ἐχείνοις γὰρ 
>» ~ ~ Ve Vv ~ ~ 

οὔχ εἰσι ταῦτα τῷ λόγῳ πειϑόμενα ἔξωϑεν ὄντι χαὶ μὴ συζυγοῦντι αὐτοῖς. 
18 ἐν ἡμῖν ὃὲ σὺν αὐτοῖς ὁ λόγος ἐστί, χαὶ ἅμα χαὶ ἐν ἑνί. διὰ τοῦτο χαὶ 15 

ὡς παρόντι χαὶ ὡς ἀμέσως ἐπιστατοῦντι πεφύχασι πείϑεσϑαι. τὸ μὲν οὖν 
y. iim. 2 | £e se 7 Laan > ~ cs qQ? 

λόγον ἔχον τῆς ἤμετερας ψυχῆς λογικόν ἐστιν, ὅτι λόγος αὐτῷ χαϑ 

ὕπαρξιν, ὡς ἤδη εἴρηται, τὸ δὲ ἄλογον εἰρηϑείη πως oe οὐχ ἁπλῶς 

τοῦτ᾽ ἀλλ ὅτι ἐνηχεῖσϑαι τῷ λόγῳ πέφυχε, καὶ Om’ ἐχείνου ὥσπερ ἐλλ 

20 πεσϑαι. τὸ μὲν οὖν οὕτως ἔχειν τὴν aie tee ψυχὴν ὅτε τῷ σώμ, 
φ ᾿Ξ Rg 

a 
1 

συζυγῆ, ἀναγχαῖόν ἐστιν εἰδέναι tov περὶ τῶν ἀρετῶν μαϑησόμενον, εἴτε 

[ὩΣ] 

, ~ 

& τόπῳ τὸ λόγον ἔχον χαὶ τὸ ἄλογον διέστηχε, ὥσπερ τὰ τοῦ σώματος 20 
2, »y ~ 9 /, [4 

όρια χαὶ πάντα τὰ μεριστά. εἴτε τοῦτο μὲν οὐ, λόγῳ δὲ μόνον δύο ἐστὶν a5 
> ΄ ¢ ΄ »Φ » 

ἀχώριστα ἀλλήλων χατὰ τόπον ὑπάρχοντα, οὐδὲν χρησιμεύει ἐξετάζειν 
~ , ’ 44 

πρὸς τὸ παρόν. ὅτι ὃὲ τὰ τοῦ σώματος μόρια οὐ λόγῳ μόνον ἀλλὰ xat τῷ Gt 

ὅπ UZ. > \ a X ~ ΄ , ~ Ὁ 

τόποις ἀλλήλων διέστηχεν, ἐναργὲς ὡς χαὶ τῇ αἰσϑήσει ληπτόν. τοῦτο δὲ 
χαὶ ἅπαν τὸ μεριστόν" μεριστὰ τὰ μεγέθη ιν οἷον 1 ΤῊ ea χαὶ ἐπιφά- 

γειαν χαὶ σῶμα. τούτων γὰρ ἕχαστον μέρη τε ἔχει χαὶ εἰς αὐτὰ μερίζεσϑαι 

πέφυχε. χαὶ οὐχ ἔχει ταῦτα ὁμοῦ χαὶ χατὰ ταὐτόν, ἀλλ᾿ ἕχαστον αὐτῶν 2% 
- , vy 4 \ v - ΡΣ Ἂν» 

80 χεῖταί πῃ ἄλλῃ χαὶ ἄλλῃ. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἐνέργεια δια- 
τατὸν οὐδὲ υὑέγεϑος GAR 7 σημεῖον, οὗ τῇ ῥύσει τὸ μέγεϑος ἀρχὴν 

Ὁ, σ 5) \ > 

δέχεται. ὅτι δ᾽ εἰσί twa τόπῳ μὲν μὴ διεστηχότα, λόγῳ δὲ διαφέροντα, 
~ , , ~ ~ > 

éx TtHS περιφερείας παρί στησιν. ἐν γὰρ τῇ αὐτῇ χαϑ o- o ἘΞ ς a RQ, oS 

a ὦ 

Cc a -“- < 

TO χοῖλον χαὶ TO pe τῷ λόγῳ μόνον ἀλλήλων οὐχὶ δὲ xat τι 

διεστῶτα: οὐ γὰρ ἂν ἢν ἐν διαστατῷ χατὰ πλάτος ὑπάρχοντα. γραμμὴ ῶ9 σι 

γὰρ ἢ περιφέρεια ἥτις ἐστὶ μῆχος ἀπλατές. 

1 rhesis usque ad τὸ παρόν (p. 1102432) ἃ 11 χατωρϑοῦντο B: χατορϑοῖντο a 

12 λόγου Β: λόγῳ ἃ 13 ταυτί B: ταῦτα ἃ 18 λογικόν Β: λογιχὸς ἃ 19 ἐνη- 

χεῖσϑαι B: ἠνιοχεῖσϑαι a 21 ὅτε Ba: an ἅτε scribendum? συξυγῆ B: συζυ- 

γεῖ ἃ 22 τόπω B: τὸ τόπῳ ἃ 26. 21 τοῦτο δὲ χαὶ ἅπαν Β: τὸ δὲ χαὶ πᾶν ἃ 

27 μεριστὰ --- φησίν bis B 33 παρίστησιν Β: χαϑίστησιν a 
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\ 

p. 1102232 Tod ἀλόγου δὲ τὸ μὲν ἔοιχε κοινῷ xal φυτιχῷ. 29v 

Περὶ ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ἑξῆς εἰπεῖν aS ee ς χαὶ ταύτης οὐ τῆς 
σωματιχῆς ἀλλὰ τῆς ἐν ψυ val Dewpovuevys χαὶ διελὼν τὴν ψυχὴν εἰς τὸ 
ἄλογον καὶ τὸ λόγον ἔχον, ὑποδιαιρεῖ αὖϑις εἰς δύο τὸ ἄλογον, χαὶ τὸ μὲν 35 

5 εἶναί φησι χοινὸν χαὶ φυτιχόν, χοινὸν μὲν ὅτι πᾶσιν ἔνεστι τοῖς ἀψύχοις, χαὶ 
διὰ τοῦτο χαὶ φυτιχόν, ὅτι χαὶ αὐτοῖς τοῖς φυτοῖς χαὶ ὅτι οὐ ἴδιον μάλιστα 
τῶν φυτῶν τοῦτό ἐστι τὸ ἔχειν δύναμιν τοῦ τρέφεσϑαι χαὶ αὔξεσϑαι. 
χἂν γὰρ τοῖς. ζῴοις ca ett τοῖς τε ἀλόγοις ὁμοῦ χαὶ τοῖς oes ἀλλ 
οὐχ ἣ ζῷα ἁπλῶς ἐχείνοις ἐστίν, GAR ἣ τοῖς φυτοῖς χεχοινώνηχε. ἀναγ- 

aes \ \ 
10 χαῖον γὰρ ταῖς χρείττοσι τῶν ψυχιχῶν δυνάμεων προσυπεῖναι χαὶ τὰς 

2 ΄ ~ / 

ἐλάττονας ἐν τοῖς τῶν ΠΝ bce ἐπιτηδείοτητα παρεχούσας αὐτοῖς 40 

εἰς τὴν τῶν ΠΥ παραὸ woe Uy δυναμένοις ἀμέσως τὰς χρείττονας 
΄ ~ 

δέχεσϑαι, εἰ μὴ φύσει προὐπεῖεν at χείρονες. αἴτιον O& λέγεται τοῦ τρέ- 

φεσϑαι χαὶ αὔξεσϑαι. ὡς ἄμφω ταῦτα ἐνεργοῦν ἐν τοῖς σώμασι τῶν τε 
, - - ἝΝ ~ ¢ 

15 ζῴων χαὶ τῶν φυτῶν, εἰ χαὶ ἄλλως μὲν ἐν φυτοῖς, & ¢ 

ζῴοις, ἅτε χαὶ ἄλλων ὀργάνων ὄντων ἐνταῦϑα χάχεῖσςε τῶν ὑπουργούντων 

τῇ ποιητι τῇ [Ὁ] ς <= =>] S [Ὁ] 
s ϑρέψεως χαὶ αὐξήσεως, ὕλην ἐχούσῃ τὰς ς Upedews χαὶ αὐξήσεως, ὕλην ἐχούσῃ τὰς 

προσφυεῖς οὐλὴ τῶν τρεφομένων χαὶ αὐξομένων τροφάς. εἰπὼν ὃὲ ἐν πᾶσι 4a 
‘ 

τοῖς τρεφομένοις τὴν sine De δύναμιν Ὄρον ων χε TO xal Sv 
~ ΄ Ὕ. a7 

20 tots ἐμβρύοις. ἔμβρυα dé εἰσι τὰ χατὰ γαστρὸς εἰσέτι τος τὴς 
2 S 

προσέϑηχε CE τοῦτο διὰ τὸ Goxsiv φυτιχῶς ἔτι ἔχειν τὸ εἶναι τὰ ἔμβρυα, ͵ T 
v7 υηδεμίαν ἄλλην δύναμιν ἣ ταύτην ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς χεχτημένα, ἐφ᾽ 

\ ε v τ ᾿ ΄ - 

ὅσον εἰσὶν ὡς ἔμβρυα. τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην εἶναι χαὶ ἐν τοῖς 

τελείοις φησί, τελείοις δὲ τοῖς ὡς πρὸς τ ἔμβρυα; ἃ χαὶ τὸν λόγον ὰ 
~ be] ΄ ’ὔ ~ >) \ \ 

τῆς ὦ πο λς ξγοῦι . cule 6 c cyots © S$ SOT cil ov THs οὐσιας TEOUXKEY 707, δέχεσϑαι ETEL KAL Evy WUEVOLS εὐθὺς ἔστιν ἔτι 50 τῷ σι 

\ > \ ΄ > >) 4 , , vy 

πολὺ τὸ δυνάμ, Et οὐ χαι mpoBavtos εἰς EVEPYELAY, TOTS AXVOLWS TSASLX 9 

΄ ΦΧ 5 iw, \ \ > ΄, »» > \ κ 

λέγονται. ὧν οὐδὲ αὐτῶν τὸ το ἀπολείπεται, ἐξ ἀνάγχης πρὸς τὸ 
εν 5 > ~ “4 >. x , / 

εἶναι ἁπλῶς αὐτοῖς συμβαλλόμενον. ἐπ τς d& τὸν λόγον τὸν λέγοντα 

εἶναι χαὶ ἐν τοῖς τελείοις τὴν τοιαύτην δύναμιν φάσχων εὐλογώτερον 
\ ~ vv ΄ - > , o c \ v a , > 

30 γὰρ ἡ ἄλλην τινά. πῶς εὐλογώτερον ; ὅτι at μὲν ἄλλαι δυνάμεις οὐχ 

ἀεὶ ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτοῖς (πολλάχις γὰρ χαὶ ἐν ἐγρηγόρσεσι, μάλιστα δ᾽ ἐν 
~ > ~ ΄ ΄ ε΄ ~ ‘ μ τοῖς ὕπνοις ἐναργῶς σχολάζουσαι φαίνονται), ἢ δὲ φυτιχὴ ἀδιαχόπως τὸ 0. 

44 > ~ led NI , , , 

οἰχεῖον Opa, χαὶ μάλιστα ἐν τοῖς ὕπνοις διὰ τὸ χαὶ μάλιστα τότε τάς τε 

πέψεις τῶν τροφῶν χαὶ τὰς ἀναδόσεις γίνεσϑαι χαὶ τὰς προσϑέσεις ἐν πᾶσι 
\ 35 τοῖς μορίοις τοῦ σώματος χατὰ τὸ ἑχάστῳ αὐτῶν οἰχεῖον ἀνάλογον. 

1 rhesis usque ad ἄλλην τινά (p. 1102092) a 5 post φησι add. xat a zat B: ] 74 
τὸ ἃ 11 ἐλάττονας ἃ: ἐλάττονα Β ἐπιτηδειότητα ἃ: ἐπιτηδειότητας B 

10 φυτοῖς Β: τοῖς φυτοῖς ἃ 11 ϑρέψεως B: τρέψεως a 18 τροφὰς ἃ: τρο- 

φέας B 19 τὴν τοιαύτην ὑπάρχειν B: ὑπάρχειν τὴν τοιαύτην a 20 εἰσέτι B: 
ἊΨ on x “ > ᾿ ὰ 

εἰδ΄ ἔτι ἃ 25 ἔτι ἃ: ὅτε Β 

Comment. Arist. XX Eustratius in Pthiea. Ss 
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σι 

10 

15 

p. 1102b2 Ταύτης μὲν οὖν χοινή τις ἀρετῇ. 30: 

~ , ’ , ΄ 5 Ἁ 3 ~ >. ’ - ΄ 

Τῆς δυνάμεως ταύτης; φησίν, ἢ ἀρετὴ χοινή τις τῶν ἐμψύχων ἁπάντων 
5 >} 2) ΄ = ~ ~ , 5 ~ / 

ἀλλ οὐχ Beene, ὡς ἐν πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἐν τῷ χατὰ φύσιν ἔχειν 
ε = ΄ “ Ὁ 5» " ΄ 

τὴν ἑαυτῆς ποιουμένη. χατόρϑωσιν. αὕτη δέ ἐστι τὸ πέττειν τὴν τροφήν. 
38 ~ > , Q/ ~ f 

τὸ ἀλλοιοῦν, τὸ ἀναδιδόναι, τὸ προστιϑέναι τοῖς μέρεσι, τὸ προσφύειν ν ταύτην 
Ἁ - se ~ Cae σὺ" ΄ - 

αὐτοῖς, τὸ ἐξομοιοῦν πρὸς αὐτά, χαὶ ἁπλῶς τὸ τρέφειν χαὶ αὔξειν χαὶ ταῦτα 
‘ 

~ 5 = v σ 2 5 ro 

εὖ, ἃ οὐχ ἀνθρώπου ἧ ἄνθρωπος, ὅταν ἐν ἀνθρώπῳ ϑεωρῆται, ahh ἡ 
~ ~ > g~s 2 ~ o 

φυτοῖς. χοινωνεῖ. ὅτι ὃὲ τοῦτο ἀληϑές, δῆλόν φησιν ἐχ τοῦ ἐν ὕπνοις 

ἐνεργεῖν μάλιστα τὸ μόριον τοῦτο χαὶ ταύτην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς; 
΄ » “Ἂ >> ~ ” c ΄ a~ 

τὸν ὃὲ ἀγαϑὸν χαὶ χαχὸν ὡς ἀἄνϑρωπον ἡ οὐδαμῶς ἢ ὡς ee ὄνον 

ναι ua ὕπνον. πιστοῦται 6& διὰ δόξης χοινῆς, ἥ φησιν οὐδὲν διαφέρειν | f 1 94° “πὸ 

χατὰ τὸ ἥμισυ τῆς ἐνταῦϑα ζωῆς τοὺς σπουδαίους τῶν φαύλων χαὶ τοὺς 
ϑῖον tf ~ 50 ΄ ΄ ao qQ? ifm = 3 UA τα x SFiS. εὐδαίμονας τῶν ἀϑλίων, ὡς πάντων xa}? ὕπνους ἀργούντων χαὶ μηδένων 

\ > ~, ~ Gy Sw, ΧΕ ἐνεργούντων τὸ οἰχεῖον τῆς αὑτῶν ἕξεως. 

. ~ , 

p. 110207 Συμβαίνει δὲ τοῦτ᾽ εἰχότως. 

ς A I> a ἐν, im Fe - Q , δι aS Ἁ > AT = pete Co a = 

Αρμόδιον, φησί, τῷ ὕπνῳ συμβαίνει τὸ μὴ διαδήλους εἶναι ὑπνοῦντας 
A τ σι \ crs —N Xx 5 \ Cee KS \ =, ead a 2 ΒΞ “« 

τὸν ἀγαϑὸν χαὶ φαῦλον. τὸ μὲν γὰρ φαῦλον χαὶ σπουδαῖον, ὃ ἐνταῦϑα 
τ , ~ ~ 5 3 ~ ΄ o ~ -᾿ 

λαμβάνομεν, τῆς Ψυχῆς ἐστιν, ἀργία δὲ αὐτῆς ὃ ὕπνος.. πῶς οὖν δυνατὸν 
an~y 4 5 7 ἣν ~ ν >. ἢ V ΄ 

O7hov ee ἀργούσης αὐτῆς, εἴτε σπουδαία εἴτε φαύλη ἐστίν: ὡς yap 
ον ὡς or 5 Ἁ ~ 

ἀπὸ τοῦ χαρποῦ τὸ δένορον γινώσχ (STAHL, οὕτως ἀπὸ τῶν a αἱ ἕξεις. 
ε ~ » ara > \ > 

ὡς οὖν ἐν “Ἐς: ἀχαρπίας οὐχ ἄν τις δένδρου ἀρετὴν χαρπογόνον ἐπιγνώ- 
o 95>)? ~ > f \ > 

σεται, οὕτως οὐδ᾽ ἐν χαιρῷ ἀργίας ψυχὴν ett ἀγαϑὴ εἴτε φαύλη τὰς 
> ΄ 

EGELS ἐστιν. , 

p. 110209 ΠΙλὴν et πῃ κατὰ μιχρὸν διιχνοῦνται. 

~ 5 ἢ , ὟΝ / 

Τῷ πλείστῳ μὲν μέρει, φησίν, ἀδηλία περὶ τοὺς ὕπνους ἐστί, πῇ ψυχὴ 

[Ὁ] 5 Θ On [Ὁ] © as 
ol 
υχῆς σπουδαία φαύλης. γίνεται OF μιχρά τις χαὶ τότε διαφορὰ 

τῶν τε = ιειχῶν, ἥτοι σπουδαίων χαὶ τοῦ εἰχότος ἀντεχομένων, χαὶ τῶν 

τυχόντων χαὶ ἀλόγως ζώντων. χαὶ ἐν φαυλότητι δὲ διαφορά, ὅτι τινὰ τῶν 

ἐνεργημάτων τῶν ἐν ταῖς ἐγρηγόρσεσι ΠῚ ἘΠῊΝ ὥσπερ χαὶ εἰς τοὺς 

ὕπνους, τῆς φαντασίας ἐνεργούσης ἐν τῷ τὰς αἰσϑήσεις ἀργεῖν καὶ τύπους 

φερούσης ὧν τις ἐγρηγορὼς ἐνήργησεν, ὡς εἶναι τὸ 
~ Ὗ f 

L wy © -2 Ὁ =~ -2 ΠῚ Ὁ Qa [ΟἹ 
,a 

7 2 ς» ee < 
ry > o ΄ ~ 

φαύλοις τὰ xa? ὕπνον φαντάσματα τῶν ἐν τα 
᾿Ὶ > la’ A/F a 9) XN > pay a ύεξς « = ~ X 2 ἐνεργειῶν ἀνάλογα. δόξειε δ’ ἂν ᾿Αριστοτέλης τῇ φυτιχῇ τὸν ὕπνον ἐφαρ- 

ΟῚ 

- 
‘ 

20 

9, 
vw 

1 rhesis usque ad τῶν ἀϑλίων (p. 11027) a ὃ πᾶσι B: om. a 4 ποιουμένη B: 
i » xs 2 > Ἁ > - 3 - 

ποιουμένην a 15 μηδένων ἐνεργούντων Β: μηδενὸς ἐνεργοῦντος ἃ 14 αὐτῶν Β: 

τοῦ ἃ 15 rhesis usque ad χαὶ φαύλη (p. 110268) a 24 εἴπη B: εἴπερ a 

rhesis usque ad τῶν τυχόντων (p. 1102011) a 

> 
a) 



σι 

10 

15 

30 π 
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Ὁ 

/ "] Ἁ > oe ~ 7% 3,3}? > -Ὁ- [4 Ἃ \ \ \ 

TAGOVTOS αὐτὴν ἕνέργξειν μάλιστα. ἀλλ εἰ TOUTO, UTVYODY ἂν χα! TA OUTS 

aire is λέν 5 = \ ἘΞΌΝ ὦ =D), pe _ ae Ξ | Fic ρῶς 

wolely, Ott λέγων περὶ αὐτῆς αὐτὸν εἰς μέσον παρήγαγε χαὶ αὑτοῦ 30r 

> 77 4 c a7 5 Ww ~ 

ὧν ἰδία μάλιστα ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις: ἀλλὰ μὴν οὐχ ὕπνοῖ" οὐχ apa τῆς 
. ΄ o , > ~ ΄ 

δυνάμεως ταύτης ὃ ὕπνος ἐστίν. ἔτι ὁ ὕπνος ἐν ἀργία τῶν αἰσϑήσεων 35 

εἰ οὖν ὕπνουν τὰ φυτά, ἐδέχετο ἂν χαὶ ἀργίαν τῶν a ξων᾿ εἰ δὲ τοῦτο, 

oy 

Ρ . > χαὶ τὴν τούτων ἐνέργειαν. τὰ γὰρ seit περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον, χαὶ 
2 Ν υ > > ΄ / 2! 7 \ ce » la © cr 1 

ἐν οἷς at στερήσεις, ἐν τούτοις χαὶ at ἕξεις πεφύχασιν ἐπιγίνεσϑαι. ὥστε zat 
as » αἱ ΄ \ 4 > \ ~ 3n7 > ἣν ἄν ποτε αἰσϑάνεσθϑαι τὰ φυτὰ erp yooota’ ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον: οὐχ 

ἄρα ὑπνοῖ τὰ φυτά: ἀλλὰ ζῴων μὲν τὸ ὑπνοῦν. συμβαίνει δ᾽ ἐν τούτοις 

τὴν φυτιχὴν ἐνέργειαν xa? ὕπνους μάλιστα γίνεσϑαι τῆς φύσεως-πρὸς τὰς 

οἰχείας ἐνεργείας τηνικαῦτα ἐχούσης ἄδειαν uy ἐμποδιζομένης τοῖς χατ᾽ 
v > αἴσϑησιν ἐνεργήμασι. 

X p.1102b11 [Περὶ μὲν τούτων ἅλις. χαὶ τὸ ϑρεπτιχὸν ἐατέον. 

a A = ~ 2 
Ἂν τὰ = } Ἢ Περὶ μὲν οὖν τῆς φυτιχῆς χαὶ Doe ς δυνάμεως εἴρηται ἱχανῶς. 

/ ~ 5 , ΄ 

ὖ πλείω προστιϑέναι περὶ αὐτῆς ἐν τῷ ἐξετάζειν ἐν τίνι ἢ χατὰ 
oy 5 ΄ 35 o a > Ξε: Ξ ~. 

ἄνϑρωπον ἀρετὴ ἐπιγίνεται. ἀλλοτρία γὰρ αὕτη τῆς αἀνϑρωπιχῆς ἀρετῆς, 
Κα ἘΠ Gen ἐν πο ες ΠΕ AGRO Be Cao bh ae oe ee et π΄ στ yes: λογικὸν 6& ζῷον 6 avdpwros, 
χαὶ ἀναγχαῖον τὴν χατ᾽ αὐτὸν ἀρετὴν διὰ λόγου χαὶ γνώσεως περιγίνεσϑαι. 

\ 

» 

ἢ γὰρ Exdiotov ἀρετὴ τελειωτιχὴ τοῦ ὑποχειμένου ἐστί. χαὶ πῶς ἂν εἴη 
\ ’, » \ Fz G > ~ ~ 4 ~ > ’ 

τὸ πᾶντῃ Ayywotoy πρὸς da ἀρετῆς τῷ λόγῳ συντελεῖν; διὰ 

τοῦτο χαὶ ἀνάγχη τὸν ἄνϑρωπον, εἰ μέλει αὐτῷ ἐφιχέσϑαι τῆς τελειότητος, 

α wy ἀποδενδρωϑῇ χαὶ χρατηϑῇ 

ι 
- X\ ἵν 

σφοδρῶς πρὸς τὸ φυτιχὸν Eee ty 
, 

ho 
~ ~ ? > 

% τοῦ ταῖς zat αὐτὸ ἐνεργείαις ἐφήδεσϑαι. φαίνεται δὲ xal 
> ἘΣ ~ ~ » 

σις οὖσα τῆς ψυχῆς ἄλογος, εἰ xal μὴ πάντῃ ὡς ἐχείνη ἀλλὰ ι σ 
~ \ ΄ , Vy ἡ aX ν᾿ > ~ ~ 

πῇ χαὶ λόγου μετέχουσα. ἄλλη ὃξ εἶπε, δηλῶν ὡς ἕἐχάστη μὲν τῶν τριῶν 

πάντων χαὶ τὰ φυτὰ λέγεται, οἷς sou τῆς ὕρεπτιχῆς μέτεστιν, ὥς τινος 
ν Ὁ / ~ ’ σ a\ 

οὔσης ψυχῆς χαὶ αὐτῆς), διαφέρουσι δ᾽ ἀλλήλων τῷ λόγῳ. ὅτι δὲ μετέχει 

χατά τι λόγου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ 7 μετὰ τὴν φυτικὴν ἄλογος Ψυχή, δῆλον 

οιξῖται ἀπὸ τοῦ ΕἸ ges χαὶ ἀχρατοῦς. ἀχρατὴς μὲν γάρ ἐστιν, ὃς ἔχων 

»ἢ ἐπιϑυμίαν πρὸς ἀπόλαυσιν ἡδέος ἕλχουσαν μάχεται μὲν αὐτῇ. οὐχ 
> “dh aL ~ " Vv tetas ie > Asn ’, \ ΄ ~ «Δ \ 

εἰς τέλος 68 τηρεῖ τὴν NOTA, ἀλλ᾽ ἐνδίδωσί ποτε χαὶ ἡττᾶται (διὸ χαὶ 

ἀχρατὴς λέγεται, ὡς μὴ χρατῶν εἰς τέλος τῆς ἐπ τιϑυμίαςλ, ἐγχρατὴς δέ ρατὴς =o 5 > ἰ ρα τῷ cls LOADS i> ci s ξγχρατης ὡς 

ᾳ \ ΒΕ \ 2 4 , 3 ὯΝ ὃς χαὶ αὐτὸ τὸ ἐπιϑυμητιχὸν ἔχει πρὸς τὸν λόγον μαχόμενον, ἀντέχει δὲ 

40 

40 

50 

φυχὴ delyetat, ἢ ϑρεπτιχὴ 7 αἰσϑητιχὴ ἢ λογική (ἔμψυχα γὰρ παρὰ ὃ0ν 

΄ \ ~ ~ ΄ Ἁ , ~ 5 

35 Ἰξυγαίως χαὶ “PATEL τῷ λόγῳ χαὶ χυριεύξι τοῦ μαχομένου. ἐπαινεῖται οὖν 
> / , Vv vs 

ἐν ἑχατέρῳ τούτων τὸ λόγον ἔχον χαὶ πρὸς τὸ ἄλογον μαχόμενον. διὰ τί 
> oO / ~ >] ~ 4 / > \ > 

ἐπαινεῖται; ὅτι, φησί, παραχαλεῖ ὀρϑῶς τὸ λόγον ἔχον ἐπὶ ta βέλτιστα" 

4 ἐν ἀργίᾳ scripsi: ἐναργία B: ἐνέργεια a 5 ὕπνουν ἃ: ὕπνου Β 8 ὃν B: 

om. a 13 ἀλλὰ ante περὶ a cum Arist.: om. B rhesis usque ad τῷ λόγῳ 

(p. 
25 

110218) a 22 χρατηϑῆ a: χρατηϑεὶς B 23 ἐφήδεσθϑαι B: ἐφιχέσϑαι a 
» ἄλλη a: ἄλλως B 36. 37 διὰ τί B: διὰ τί δὲ a 

R* 
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Serie en ed FGA: Hen’ oe) Crile -CvMmcOU ORE Do ene Lora baal τοῦτο GS ἀξιέπαινον. ὅτι O& χαὶ ἀλογία ἐν τούτοις παρὰ τὸν λόγον ἐστιν, 90ν 
2 > : 3 i) Ἃ > +>? 
SX τῆς EVENPYELAS παριστησιν. Οὐ YAO GY EWOYETO THOS τὸν hoy ὦν ovo 11 

| | τὶ - 
\ > 4 > 5) » > \ > ς 

GYTETELVE πρὸς αὕτον. El μὴ αλογοὸν ἫΝ τὸ ἐπιῦυ υμνητιχὸν χαὶ τὸ ϑυμιχόν. 

Ρ. 1102018 ᾿Ατεχνῶς γὰρ χαϑάπερ τὰ παραλελυμένα, 

5 Δηλοῖ διὰ τούτου ὅτι πολλὴν ὁμοιότητα Sapo! (τὸ γὰρ ἀτεχνῶς ἀντὶ τ 

τοῦ λίαν) αἵ παρὰ φύσιν παραφοραὶ τῶν ΠΡῸΣ τοῦ σώματος πρὸς τὰς 

παραλόγους ὁρμὰς τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς. λέγει τοίνον, ὅτι ὥσπερ παρέ- 

σεως γενομένης τῶν μορίων τοῦ σώματος ἐναντιοῦται τῇ χατὰ προαίρεσιν 

ὀρέξει ἢ πάρεσις, ὥστε προαιρουμένῳ τῷ ἀνθρώπῳ εἰς τὰ δεξιὰ χινῆσαι ! 
‘ 

\ ; \ a \ if Ss , 5 ΕῚ 

10 τὸ παρειμένον μόριον τοὐναντίον αὐτὸ εἰς τὰ ἀριστερὰ παρὰ τὴν προσί- 
- Stn - - > ~ , 7 

ρεσιν φέρεται, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς Ψυχῆς ἐπὶ τὰ ΠῚ τοῦ λόγου τὰς ἀλό- 20 

Os 

ἣΝ ΄ > Ἂ \ \ ‘4 ma Le 5 

yous δυνάμεις χινεῖν βουλομένου ἐπὶ τὰ ἐναντία πολλάχις αὐταὶ παραφέ- 

ρονται χαὶ παρὰ τὴν τοῦ λόγου χίνησιν τῶν χειρόνων ἀντέχονται. χαὶ 
Or) τοῦτο δῆλον ἐπὶ τῶν ΠΝ, ὡς εἶναι! παρὰ φύσιν ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ χαὶ 

18 αὐταῖς ταῖς ἀλόγοις δυνάμεσι τὴν παράλογον τῶν ἡδέων ἀπόλαυσιν. οὐ 

γὰρ ἂν οὔτε 6 λόγος ee πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν τῷ ἀχρατεῖ, τὸ χυριώ- 

τατον ὃν τῆς ἀνθρώπου φύσεως, οὔτ᾽ αὐτὴ ἐχείνῳ μέχρι τινὸς ὑπεῖκχεν 
πεφύχει “AL ἐπόνει πείϑεσϑαι. 25 

m=) 
(0) Pex yee c oo ῳ () oy ΓΕ 

? 
My 

ph a Yad 5 ~*~ Ey 

ὀρϑῶς παραχαλοῦντι πρὸς τὰ 
5 

‘ vs \ \ + x ἐν β 

55) ΄ ΄ 
αλλ οὐχ OV.OLMs, φησί, τας παρξσεις χαὶι παραφηρας Ev ταις ψυχα tS γινω- 

\ ~ Ny 5.:} ‘ ~ > ΄ 
20 σχομεν zal τοῖς σώμασιν, ἀλλ ἐπὶ μὲν τοῦ σώματος αἰσϑήσει ee th τὶ 

΄ 

δὲ τῆς ψυχῆς τῇ κρίσει τοῦ λόγου καταληπταί. 

“9 

ν» A = WSN AN > \ > = eked 

p- 1102623 lows 6& οὐδὲν WTTOY HAL EV TH Ψυχῇ. 

r 55} 
Τὺ ἴσως νῦν ay τὶ τοῦ πᾶν τῶ ς" οὐ γὰρ ὡς aor βάλλων φησὶν αλλ ως 90 

‘ βεβαίως ἀποφαινόμενος, χαὶ πολλαχοῦ ἄν τις οὕτως αὐτὸν εὑρήσει τῇ Aste 
‘sf σ αὐ ὩΣ ~ ~ 4 

YOWUEVOY. φησὶν οὖν ὅτι οὐδὲν ἧττον ὑποληπτέον ual ἐν τῇ Ψυ) (Ἢ παρὰ (τσὴ τ] | | val il τῷ σι 

> ᾿Ν γι ἡ 5 
τὸν λόγον εἶναι δύναμιν ἄλλην πρὸς αὐτὸν ἐναντιουμένην χαὶ ἀντιβαίνουσαν, 

ὡς ἐν τῷ σώματι πάϑη τινὰ ἐπιγίνονται ταῖς τῆς προαιρέσεως ὁρμαῖς 
σ Ξ ΟῚ . ἐν Ὁ iN] ~ i 

STEPOV, GUGEV GLADEPEL τοῦτο δηλοῖ, οτι 
ὲ 

o7 
Ὁ > , = . ΦΧ * 

αντιπιπτοντα. τὸ OF πῶς 

ga ἕτερον μὲν τὸ ἐν τοῖς παρειμένοις σώμασιν ἀνθιστάμενον τῇ κατὰ προαίρεσιν 85 

80 χινήσει χαὶ ἕτερον τὸ ἐν ταῖς Ψυχαῖ ς πρὸς τὸν “λόγον ἐναντιούμενον χαὶ 

uy συγχωροῦν χατὰ λόγον τὰς πράξεις ἀπαρτίζεσϑαι. τί GE ταῦτα πρὸς 

ἄλληλα διενήνοχεν οὐχ οἰχεῖον νῦν ἐξετάζειν χαὶ λέγειν τί τὸ παρὰ φύσιν 
- Ἃ AS, x ΄ 

τοῦ παρα Aoyou GLYVEYXE. 

4 rhesis usque ad οὐχ ὁρῶμεν (p. 1102623) a 10 αὐτὸ rubro corr. ex αὐτῶ B 

ΠῚ) t Π 5 ! ζ γ ω 7 5 12 βουλομένου B: βουλομένης a 21 χαταληπταί Wellmann: xzatade’) B: χαταλαμ 

βάνεται a 22 rhesis usque ad οὐδὲν διαφέρει (p. 1102625) a 29 post μὲν inserit 

ἐστι a: om. B 



10 
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p. 1102625 Λόγου δὲ xat τοῦτο φαίνεται μετέχειν. 30¥ 

Th) ὧν τ.» ¢ dees = , \ ΟῚ v > ~  κ 
ὃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, φησίν, ἄλογον λόγον μὲν οὐχ ἔχει οἰχεῖον. διὸ 

Ἀ ΄’ ar Δ ΄ ΄ ~ 

χαὶ ἄλογον λέγεται, φαίνετα! δὲ λόγου μετέχειν, ὡς ὑπὸ τῆς τὸν λόγον 40 
5 Υ , » » + 

ἐχούσης δυνάμεως ἐλλαμπόμενον, ὡς εἴπομεν" εἴρηχε yap χαὶ προλαβών. 
Ψ ᾿ ~ , ΄ > 5 ΄ ΗΑ 

ὡς ἔστ' γε τοῦ λόγου χατήχοον, διὸ χαὶ λογικόν πως χατὰ μετοχήν, οὐ 
ov e € A 4 5 ΄ ~ , o>] ad ¢ ἊΨ 5 

xa ὕπαρξιν, ὡς χαὶ τὴν σελήνην ee φασιν ὀνηομάζεσϑαι, ὅτι ἐχ 

τοῦ ἡλίου φωτιζομένη φωτιστιχὴ γίνεται, οὗ μετέχε! μεταδιδοῦσα. πόϑεν 
A 3 σ , ΄ ΄ 

δὲ φαίνεται, ὅτι λόγου μετέχει τοῦτο τὸ ἄλογον χαὶ λόγου ἐστὶ χατήχοον, 
γε: ΄ ~ ~ >) ‘ 

aged τησι λέγων πειϑαρχεῖ noon τῷ λόγῳ τὸ τοῦ ἐγχρατοῦς. εἰ yap 
> ΄ ΄ - \ . 

μὴ ἐπεφύχει πως λογιχεύεσϑα!ι, οὐχ ἂν ἐν τῷ ἔγκρατ εἴ τὸ ἐπιϑυμητιχὸν πρὸς 45 
> ΄ ~ « = 3 3 ~ ~ ens 

ἀπόλαυσιν τῶν ἥδέων ἐρεϑιζόμενον ἐπείϑετο ἂν τῷ λόγῳ τῆς τοῦ ἡδέος 
> ἀπείργοντι ἀπολαύσεως. 

= - of Vv > , > 

p- 1102027 Ἔτι δὲ ἴσως εὐηχσώτερόν ἐστι. 

Lr rs > ey. Fiala "Ἂ ie ᾿ si > ΄ ΄ 

ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν φύσει ἣ τέχνῃ γινομένων οὐχ αἀϑρόον at 1 f Brad i 
5 sa.) a Sy ~ > \ sy ΄ 

γενέσεις ἀποτελοῦνται ἀλλ 2x τῶν ἀτελῶν ἐπὶ τὰ τέλεια αἵ προχοηπαὶ 
~ ’ = 

TLUTYGSt0- 30 Ov 

otek 

γίνονται, προδρόμων τινῶν πρότερον γινομένων εἰδέ κινῶν 

v cr al @ ~ τερὴν χαϑιστώντων τὸ Ὁ ΟΣ ἥμερον πρὸς τὴν τοῖ ἴου εἴδους παραδοχὴν 
Δ 23 > > ~ 

χαὶ πρὸς ὃ ἐξ ἀρχῆς ἣ πρόϑεσις ἦν, εἴτε τῇ φύσε: εἴτε τῇ τέχνῃ; οὕτως 
2 Ξ 5 \ \ " > 

av ἀνϑρωπον ἀρετῶν. ἐξ ἀρχῆς μὲν γὰρ ἀνϑρωπος ἀπο- x Q ~ ἕν τ may Aa ee < x 

cea aya ca ἧς oa ce ero ee ΄ x [ aaa ear ae 2 7 ~ =" 

τιχτόμενος ὡς ζῷον ἁπλῶς Goxet γίνεσθαι, μήπω τοῦ λόγου ἐν αὐτῷ τὸ 
: Ἢ x aa ere eh 
ὃραστιχὴν ἔχοντος, διὸ χαὶ τῶν ἀλύ: ἴων δυνάμεων ae εξ ἀναγχης 

~ , SY ~ ~ ~ 

προλαμβάνουσι τὴν τοῦ λόγου. πρὸ πάντων usy ἐνεργοῦντος τοῦ φυτιχοῦ 
i | ἱ i ' a | T 

\ a ~ ΄ ? ay >i ~ -ᾧ - ΄σ [9 Pe 

χαὶ ἐντὸς τῆς WITPAS, μετ΄ αὖτὸ OF τοῦ | ζωτιχοῦ, ὕστερον ὃ Emeyerpo- 91- πὸ 

Ps nit a ree AS [4] } & ἘΔΊΞΞΩΞ ἘΤΑΎΤΕΞ - = 
μξενοῦ TOU λό OD χαὶ τὴν EAVTOV προ "αλλ ομξνὴ SVSOYELAV. ταᾶῶυτα δὲ οὗ τῷ 
' i vr ‘ 

| , ~ , -" of. ae "» ~ : ἣν 

διὰ τὴν ΤΥ γινεται. THs oO GEWS OTEVIO υσης ξς ἀρχὴς τὸ SLVAL συστης- 

A ~ ’ 

σασϑαι χαὶ τὰς χείρους ὃυνο pets “OL τὰς ἐξ αὐτῶν ἐνεργείας προῦποτι- t i ϊ 
ἣ : ei 

ϑείσης ταῖς χρείττοσιν ὡς ϑεμελίους, ὡς ἄλλως μὴ ὃν δυνατὸν τὴν τοῦ Ex 
- 
! 

- ΄ »» ΟΣ or 

πασῶν συνϑέσεων γενέσϑα: σύστασιν. 36 ἀνάγχης οὖν Get τὸν λόγον ὕστερόν 
5 TAB. ~ > / > 5 ΄ 

TOTS ἀνανήψαντα χαὶ τῆς οἰχείας ἐνεργείας ἀντιλαβόμενον ἀπομάχεσθαι 5 
΄ \ , ~ > πρότερον πρὸς τὰ πάϑη, ὥστε τὴν σφοδρὰν αὐτῶν ied ale τίζειν ὁρμὴν προ- 

Vv 

veo γήσασαν. οὐχ εστιν οὖν αὐτὸν ὧν λαβοῦσαν ἤδη ual ἐφ᾽ travov τὰ ἑαυτῆς 
5ῶν Q~ » ‘> 35 \ QQ ὦ re, 

εὐϑὺς ial aaa τὸ τέλειον, ἀλλὰ δεῖ χαὶ ypovov μαχροῦ χαὶ πόνου 

συχνοῦ, ὥστε χαταχρατῆσαι τῆς ἀλογίας. διὰ τοῦτο ἡ νη ὶς ὁ ἀνῦρωπος 
- , b) ~ ΄ ~ ? 

ἀντιπαλαῖσαι διὰ τοῦ λόγου τοῖς πάϑεσι, πρότερον μὲν aa, πρὸς 
’ 2 ~ ~ ieee = 5 

αὐτὰ χινδυνεύξι ἐν μέρει χρατεῖν χαὶ χρατεῖσϑαι (διὸ ual ἀχρατὴς λέγεται; 10 

1 rhesis usque ad τοῦ ἐγχρατοῦς (p. 110227) ἃ 4 προλαβὼν] p. 1102615 ll ἂν Β 

(et Vat. 1622): οἴῃ. ἃ 12 ἀπείργοντι a: ἀπείργοντος B 13 rhesis usque ad τῷ λόγῳ 

(P. 
-addiderim αἱ 27 ϑεμελίους B: ϑεμέλια a Be 

1102528) a 14 ἀϑρόον B: ἀϑρόως a 21 ἐνέργειαι seripsi: ἐνέργειαν Ba; ante καὶ 

) 

ε 

ἀλογίας B: ἀλόγου a 
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ὅτι οὔπω re δύναται πάντῃ), εἶτα σφοδρότερον ἐνιστάμενος χαὶ πρὸς Slr 

τὸ τέλειον ἐπειγόμενος ἐγχρατὴς τέως τίνεται, πολεμούμενος μὲν ἔτι, 

εγκρατὴς δὲ τῶν Roe ony EC γινόμενος, εἶτ᾽ ἐμμελῶς μὲν ἔχων περὶ τὴν 
νίκην χαὶ μὴ ἀνεχόμενος τῆς ὀχλήσεως ἐπιτείνει τὸν ἀγῶνα. χυριεύειν 

5 παντελῶς ἐφιέμενος. χαὶ οὕτως χρόνου τε αὐτῷ ἐπιδαψιλευομένου χαὶ 

τοῦ πόνου ἐχτεινομένου ὑπὸ τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τοῦ τελείου ὀρέξεως, τὸ 
σῶφρον αὐτῷ παραγίνεται. ὃ μὲν οὖν πο: νιχᾷ πολεμούμενος, ἤδη 1 

τοῦ ἀλόγου πειϑαρχοῦντός πως τῷ λόγῳ, χἂν ταῖς μάχαις ὥσπερ δυσω- 

πουμένου χαὶ τὰ δεύτερα φέροντος, ἐπὶ δὲ τοῦ σώφρονος πλείων ἢ τοῦ 
10 χείρονος πρὸς τὸ χρεῖττον πειϑάρχησις, ὥσπερ ἀπειπόντος ἤδη τοῦ χείρονος 

χαὶ μηχέτι μηδ᾽ ἐπεγείρεσϑαι τολμῶντος τῷ χρείττονι χάἀχεϊ ἐνεργοῦντος, 

εἴπερ ἐνεργήσει ποτέ, ὅπου χαὶ ὅτε ἐπιτάξει τὸ φύσει χύριον. χαὶ ταῦτα 
μὲν ἐπὶ τοῦ σώφρονος χατὰ τοῦ ἐπιϑυμητιχοῦ χατορϑοῦντα τὸν λόγον 

ἔχοντος. ἀναλόγως δὲ τοῦτο ἔστι χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀνδρείου εἰπεῖν. ἐξ ny 

» ~ 

ἀρχῆς 20 
Ἃ , \ \ ea) κω Lead l4 WV ~ ine ’ 

15 χἂν τούτῳ χατὰ μιχρὸν τοῦ θυμοῦ τῷ λόγῳ εἴχοντος, πονοῦντος ὃξ τούτου 

χαὶ χατὰ τοῦ παάϑους ἐγειρομένου, τὸ τέλειον ἐπιγίνεται, ὥστε χατὰ τὴν 
3. τι ~ ΄ ΄ - . 7 ~ \ τῶν Q7 
ὀρϑὴην τοῦ λόγου χρίσιν τῶν te φόβων δεόντως χατατολμᾶν zal τοῦ ὕάρ- 

e) , C σ 4 4 > f \ QQ.” > 4 

ρους ἀντέχεσϑαι, ὥστε [χατ᾿ ἴσον] συμμέτρως δειλίας χαὶ ϑάρσους ἀντέ- 

χεσῦϑαι. διὰ τοῦτο χαὶ ἐπ’ ἀμφοῖν, τοῦ σώφρονος λέ χαὶ τοῦ ἀνδρείου, 
> 5G 5 

20 εὐηχοώτερόν ἐστι πρὸς τὸν λόγον τὸ ἄλογον, ὡς ἤδη ἐχόντων τὸ τέλος. 
a 75 > ΄ ΄ c ~ ~ ͵ ἃ ἃ 

διὸ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐπήγαγε πάντα γὰρ ὁμοφωνεῖ τῷ κόγῳ; διὰ 
τὸ μηχέτι μηδὲν τῶν παϑῶν πρὸς τὸν λόγον ἀνϑίστασϑαι, μηδ᾽ ἔχειν τι 2% 

> 9 _ tp we =f) >) 4) > -“ Η͂ ὌΧ 
τῇ ἐχείνου ὀρέξει διάφωνον, GAN αὐτῷ συμπνέειν ἐν ἅπασι. τὸ δὲ 

δμοφωνεῖ εἴρηται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μουσιχῶν ΠΤ ΠΩ ἐν οἷς διάφοροι 

25 χορδαὶ μίαν ἀποτελοῦσιν ἀκήχησιν διὰ τὴν χατὰ λόγον staves ὡς 
ἐπὶ τοῦ διπλασίονος χαὶ τοῦ τετραπλασίονος γίνεται, ἤγουν τοῦ διὰ πασῶν 

> 

χαὶ Ole διὰ πασῶν. 

p. 110228 Φαίνεται δὴ xat τὸ ἄλογον διττόν. 

"Hoy μὲν χαὶ προλαβὼν εἶπε περὶ τῶν δύο εἰδῶν τοῦ ἀλόγου τῆς 31 

80 Ψυχῆς, τοῦ τε φυτιχοῦ χαὶ ζωτιχοῦ. ἐπαναλαμβάνει ὃὲ πάλιν ἐπὶ μιχρὸν 

περὶ αὐτῶν, pease: προσϑεῖναι περὶ τοῦ λογιχοῦ. φησὶ γοῦν ὥσπερ 

τὰ εἰρημένα συμπεραινόμενης, ὅτι φαίνεται διττὸν ὃν τὸ ἄλογον, ὡς τοῦ 
x " > € ᾿ - Ὁ" 5» ~ 5 \ 

μὲν OYTOS φυτιχοῦ, TOD de ἐπιϑυμητιχοῦ χαὶ ὅλως ὀρεχτιχοῦ. ἐπήγαγε ὃὲ 

Pe τῷ ἐπιϑυμητιχῷ τὸ χαὶ ὅλως ὄρεχ τιχὸν διὰ τὸ μὴ μόνον τὴν ἐπιϑυμίαν 

35 ἀλλὰ χαὶ τὸν ϑυμὸν ὀρεχτιχὴν εἶναι δύναμιν. τὸ μὲν οὖν φυτιχόν, φησί, 

χατ᾿ οὐδένα τρύπον χοινωνεῖ τῷ λόγῳ, οὔτε τῷ ἔχειν λόγον οἰχεῖον οὔτε 
τῷ ἀλλοτρίου λόγου εἶναι χατήχοον, τὸ δὲ ὀρεχτιχὸν μετέχει πως λόγου, 

12 φύσει B: om. ἃ 15 τῶ λόγω B: om. a 17 φόβων B: φοβερῶν a 

18 ὥστε --- ἀντέχεσϑαι B: om. a zat ἴσον B: ego cancellavi 28 rhesis usque ad 
καὶ πειϑαρχιχόν (p. 1102351) a 34 ὀρεχτιχὸν B: ὀρεχτόν a 
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i hove πειϑαργοῦ YON ἣείχ' ν ott Aon TIC wWetnyy) oval TOOT 2mmy Oy ἢ λύγῳ πειθαρχοῦν, χαὶ δείκνυσιν ὅτι λόγου τις μετοχὴ χαὶ τούτῳ ἐστί, 31: 
λέγω δὴ τὸ ἀλλοτρίῳ λόγῳ πείϑεσθαι, ἀπὸ παραδείγματος λέγων 

p- 1102081 Odtw δὴ χαὶ τοῦ πατρὸς χαὶ τῶν φίλων. 

Διττόν φησι εἶναι τὸ ἔχειν ν λόγον, τὸ μὲν ὥσπερ τοῦ πατρὸς χαὶ τῶν 40 

οι 

΄ c ΄ 

φίλων ἔχειν λόγον λέγομεν, ἤτοι ἐπιστροφὴν χαὶ ὑπαχοήν, τὸ δὲ ὥσπερ 
τῶν μαϑηματιχῶν, ToL γνῶσιν ᾿ αἰτίαν τοῦ TOs TOs ὑπάρχειν, οἷον τῷ 

οἵ ’ >, a ia 

τριγώνῳ τὸ ἰσόπλευρον ἢ τὸ ἔχειν δύο ὀρϑῦάς. τὸ δὴ πρότερον ἁρμόζει 
ῃ 

λέγεσϑαι 
- 

πὶ τοῦ ὀρεχτοῦ τῆς ψυχῆς. ον 

, ἂς if ΄ Ν vs 

p. 1102683 “Ὅτι δὲ πείϑεταί πως ὑπὸ λόγου τὸ ἄλογον. εὶ 

ry , > Vets x ~ 

10 To μετέχειν λύγου τὸ ὀρεκτὸν ἔδειξεν ἤδη x τοῦ εἶναι λόγου χατή- 
< χοῦν, δείχνυσι ὃὲ τὸ αὐτὸ χαὶ τὴν νουϑέτησιν λαμβάνων χαὶ cated δ 

χαὶ παράχλησιν. δρῶμεν γὰρ ὅτι πολλοὶ ϑυμῷ ἢ ἐπιθυμίᾳ χρατούμενοι 
χαὶ πρός τινα δρμῶντες παράλογα χωλύονται τῆς ὄρμῆς νοῦ ϑεσίᾳ ἢ 

ἐπιτιυνήσει, (διδασχάλουν τυχὸν ἣ γονέων, ἢ epee ει συγγενῶν χαὶ τιν 

15 οὃς αἰδοίους ἑαυτοῖς χαὶ λόγου ἀξίους of διὰ λύγων τῶν φαύλων εἰργόμενοι 
χρίνοντες φαίνονται. τὸ 6 πῶς εἶπε διὰ τὸ διάφορον τῶν τρόπων, οἷς 

τὰς παραλόγους ὁρμὰς ἀναχαιτίζουσιν ot πῆραν αἷς ὃ χαὶ δηλῶν ἐπήνεγχε 
νουϑέτησιν χαὶ ἐπιτίμησιν χαὶ παράχλησιν. ταῦτα γὰρ διάφοροί εἰσι τρόποι 

: 
πρὸς τὴν ἀπὸ τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ βελτίω ἐπιστροφὴν συμβαλλόμενοι. 

‘ ‘ 

\ 20 νουϑέτησις μὲν γάρ ἐστι διδασχαλική τις παραίνεσις ψυχῶν διορϑουμένη 

ἐμπαῦὕειαν, SE lee δὲ ἐξουσιαστιχή τις ἐμβρίμησις ἐχφοβοῦσα τὸν παρα- 

λόγως | ὀρεγόμενον πρὸς ἐχχοπὴν 
τικῶς προφερύμενος χαὶ μαλαχῶς ἐπανάγων ἀπὸ τῆς τῶν ἀλόγων παϑῶν 

χαταχυριξύσεως . 

25 p.1103a1 Εἰ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο φάναι λόγον ἔχειν. 

Ἐπειδὴ χαὶ τὸ ἐν ἀνθρώπῳ ζωτιχὸν χαὶ ὀρεχτιχόν, ὃ χαὶ αἰσϑητιχὸν 

unt φανταστιχόν ἐστι, μέσον τέταχται τοῦ φυτιχοῦ χαὶ τοῦ λογικοῦ, ὧν τὸ 

uty πάντῃ ἄλογον, ὡς μήτε λόγον ἔχειν οἰχεῖον wyte λόγου εἶναι χατήχοον. 

τὸ δὲ φρονοῦν χαὶ λογιζόμενον οἴχοϑεν, ἔοιχεν ἀμφιρρεπ Ὁ τι εἶναι τὸ μέσον 

30 χαὶ τοῖν ἄχροιν ἀμφοῖν οἰχειούμενον, τῷ μὲν τῷ μὴ φρονεῖν οἴχοϑεν 

ῃ ‘ 
+ 

4 

ay ΄ v > ~ AY ~ σ΄ ζ - ‘ ~~ 

υηὸξ λόγον ἔχειν οἰχεῖον, τῷ OF τῷ πείθεσθαι τῷ Ἐβόνθαντι χαὶ τῷ 

χεῖν, πῇ ὃὲ λογιχόν. 
cs @- < Ὡς m4 Φ - SC τ [Ὁ Φ ~ tO) 

i 
οἰχεῖον ἔχοντι λόγον ὑπάγεσϑαι, ual πῇ 

oo 

45 

50 

is Opus. παράχλησις ὃ 6s λόγος ἀγαπη- aly 

10 

3 rbesis usque ad τῶν μαϑηματιχῶν (p. 1102033) a 4 εἶναι B: om. a 9 rhesis 
\ 

usque ad zat παράχλησις (p. 110341) a 11 λαμβάνων εὐ τὴ 

14 διδασκάλου a: om. B 15 αἰδίους Ba 25 rhesis usque ad ἀχουστιχόν 

(p. 110343) a 26 ἀνθρώπῳ B: τῷ ἀνθρώπῳ a 30 τοῖν ἄχροιν Β: τὸ 
ὡς ῃ 

ἄχροιν a 32 χαί πῃ Β: ὥς πῃ ἃ 

ν νουϑέτησιν ἃ 
τι - 

τοιν 
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διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν τῷ ἁπλῶς ἀλόγῳ αὐτὸ συνέταξε χαὶ ὃ ἔχει πρὸς 31» 
ἐχεῖνο διάφορον εἴρηχε, νῦν δὲ. συντάττει τῷ λογιχῷ χαὶ πῶς αὐτῷ 

οἰχειοῦται, παρίστησι. φησὶ τοίνυν, εἰ, διότι ἐκ φύσεως αὐτῷ τὸ τοῦ λόγου 

χατήχοον. οὐχ ἄλογόν τις χαὶ τοῦτο ἐρεῖ οὐδὲ τῷ παντελῶς ἀλόγῳ 

5 συντάξει, ἔσται διττὸν χαὶ τὸ λογικόν, τὸ μὲν πρώτως χαὶ δι’ Eavts, ὡς 

ἐν ἑαυτῷ τὸν λόγον ἔχον, τὸ ὃς δευτέρως χαὶ Gv ἕτερον, ὡς Hoge ν 

τὸν λόγον δεχόμενον χαὶ οὕτως ὡς εἴ τις ὑπήχοος πατρὸς οἰχείου 1 
φρονήσει γίνεται. ὁ γὰρ ἐν ἑχάστῳ λόγῳ πατρὸς ἐπέχων λόγον ὡς παιδὶ 

λειπομένῳ φρονήσεως ἐπιτάττειν πέφυχε τῷ ζωτιχῷ χαὶ ὀρεχτιχῷ (χαὶ 
‘ ‘ 7 1 r ‘ 

Fa ar ear PN Ae Ge , Ἢ ἘΣ ΤΑ aed ee 10 αἰσϑητιχῷ) τῆς Ψυχῆς. χρὴ οὖν χαὶ τὸν λόγον γήφε v, WS μὴ Th πρὸς 

τὸ χεῖρον χατασύρεσϑαι προσπαϑεία, χαὶ τὸ On αὐτὸν χαὶ ὑπήχοον οὕτως 

ἀσχεῖν χαὶ παιδεύειν, ὡς μὴ πρὸς αὐτὸν ἀντιμάχεσϑαι. 

a\ \ id 3 tA 

p- 110323 Διορίζεται δὲ καὶ ἢ ἀρετὴ χατὰ τὴν διαφορὰν ταύτην. 

Ex \ \ QQ? (en \ ~ ! Aen! a ~ > a ἘΝ ΄ ΡΞ 

met μὴ χαὺ αὑτὸ τὴν τῶν ψυχῶν ἣ ζωῶν διαίρεσιν ἐποιήσατο 35 
5 . ~ 5 ~ , , “ , 

15 ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἀρετῶν πρόϑεσιν χαὶ τὸν προσήχοντα λόγον ἀπήρτισε 
τῇ περὶ τῶν τοῦ διδασχαλίᾳ, διαίρεσιν τῶν ἐν ἡμῖν ζωῶν ποιησάμενος 

‘ 

ual τρεῖς εἶναι ταύτας ἀποδούς, λέγει νῦν ual περὶ τῶν ἀρετῶν, ἅτε μηδὲ 

μνημονεύσας αὐτῆς ἐν τῷ τὰς ἀρετὰς διαιρεῖν, περὶ 6& τῶν δύο μόνων 

εἰπὼν χαὶ οἰχείως αὐταῖς τς τὴν διαίρεσιν. διαιρεῖ ται οὖν, φησί, 

20 χαὶ 7, ee χατὰ τὴν τούτων τῶν δύο διαφοράν, ὡς εἶναι τὰς μὲν διανοη- 
τιχάς, ὅσαι τοῦ λόγου χαϑ᾽ ἑαυτόν, αἵ εἰσι σοφία χαὶ σύνεσις χαὶ φρόνησις. 

τὰς δὲ ἡϑιχάς, οἷον ἐλευϑεριότα σωφροσύνην χαὶ ὅσαι ἄλλαι χατορϑοῦνται 

ὑπὸ τοῦ λύγου τὰς δρμὰς χαὶ ὀρέξεις τῆς μέσης ζωῆς παιδαγωγοῦντός τε 

χαὶ ῥυϑμίζοντος. αἵτινες χαὶ ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ διὰ τὸ ἐχ συνηϑείας χαὶ 

ἀσχήσεως δέχεσϑαι τὴν χατόρϑωσιν. ! 

. 

bo on 

p-1103a7 Aégyovtes yap περὶ tod ἥϑους οὐ λέγομεν ὅτι. 

“Ὅτι ἠϑικαὶ ἀρεταὶ αἱ εἰρημέναι εἰσίν, dx τῆς χοινῆς περὶ αὐτῶν ‘ 

΄ f \ \ “Ὡῳ SEG , \ 2 

Toy" EWS δείχνυσιν. OTOTAY γὰρ πεοὶ τῶν αἀνϑρώπων τινος EGETAC ζωμεν iy Pare ᾿ ? 
Δ CA 

ὁποῖος τὸ ἦϑός ἐστιν, ἐπαινοῦντες χατὰ τοῦτο αὐτὸν ob λέγομεν ὅτι σοφὸς 
σ 

80 ἢ συνετός ἐστιν, GAN ὅτι πρᾶος 7 σώφρων. διὰ τί; ὅτι ἘΣ μὲν χαὶ 

σύνεσις ἐκ μαϑήσεως περιγίνεται, πραότης δὲ χαὶ σωφροσύνη ἐχ συνηϑείας 

χ ς. ἔστι ὃὲ ἢ μὲν πρώτη ἐν τῷ ϑυμιχῷ τοῦ λόγου χατόρϑωσις, 
τὰς ὁρμὰς αὐτοῦ ἑαυτῷ ὑποτάξαντος ual τοῖς ἐξ ξαυτοῦ μέτροις ὑπείχειν 

πείσαντος, ἢ OF σωφροσύνη ἐν τῷ ἐπιϑυμητικῷ, λαβόντι τάξιν χαὶ αὐτῷ 
35 παρὰ τοῦ λόγου χαὶ ῥύϑμισιν τὴν προσήχουσαν. 

10 χαὶ αἰσϑητιχῷ ἃ: om. Β 11 χαὶ ὑπήχοον Β: ὑπήχοον ἃ 13 rhesis usque 
σωφροσύνην ἠϑιχά (p. 1108a7) a 17 post ἀρετῶν intercidisse nonnulla videntur 

18 μόνων B: μόνον a 22 ἐλευϑεριότητα σωφροσύνην B: ἐλευϑεριότης, σωφροσύνη a 

26 rhesis usque ad ἣ σώφρων (p. 1100 48) a 33 ἐξ αὐτοῦ B: ἑαυτοῦ a 

25 

30 

5 

δα 
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ry cas > - « 
p. 110328 Ἐπαινοῦμεν δὲ χαὶ τὸν σοφὸν χατὰ τὴν ἕξιν. 31v 

"Orr δέ, φησί, χαὶ ἢ σοφία ἀρετή, δῆλον 2x τοῦ éxavetodar τὸν χατὰ 40 
= oF / A aati ~ σι. pee BS 2 on cad ee a ΄ cs 

τῊν Sclv σήφην. τας γὰρ τῶν ScSWY STALVETAS αρξετας GVOUALOIWSY, ὡς εἰναι 
~ a~ σ ΄ ΄΄ , ΄ > =~ 

χαὶ τοῦτο δῆλον, ὅτι ἢ σοφία ual ἢ φρόνησις χαὶ ἣ σύνεσις ἀρεταὶ gx τῆς 
- ~ 5 ͵ c > c ~ 

ὃ περὶ αὐτῶν χοινῆς ὑπολήψεως, ὡς εἶναι χαὶ περὶ ἑχάστης αὐτῶν. οὑτωσὶ 

συλλολ fonavar- Ἧ σοφία ἕξις ἐπαινετή, ἣ ἐπαινετὴ ξ i T i i Ι 
΄ , 

ἄρα ἀρετή). ὡσαύτως δὲ χαὶ ἢ σύνεσις χαὶ ἢ φρόνησις. | 

I] rhesis usque ad ἀρετὰς λέγομεν (p. 1109 10) ἃ 4 χαὶ τοῦτο Β: τοῦτο ἃ 

6 συλλογίσασϑαι Β: συλλογίζεσϑαι ἃ 6. 7 ἡ σοφία ἄρα ἀρετή a: om. Β 7 δὲ 
a: δὴ B 



SXOAIA ΕἸΣ TO Β ΤῸΝ ἈΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ NIKOMAXEIQON 588: 

HOIKON. 

p. 1103215 “H μὲν διανοητιχὴ τὸ πλεῖον Ex διδασχαλίας. ὅ 

Τοῦτό φησι, διότι χαὶ φύσεως δεῖ, 7 χαὶ ὅτι συνουσίωται τῇ χατὰ 
5 τὴν σοφίαν, ἥ ἐστιν ἀρετὴ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ, χαὶ τῇ χατὰ τὴν φρόνησιν, 
ἥ ἐστι τοῦ πραχτιχοῦ ἀρετή, at χαὶ διὰ τῆς οἰχείας ζητήσεώς τε χαὶ 

εὑρέσεως περιγίνονται. 

p. 1103416 Διόπερ ἐμπειρίας δεῖται χαὶ χρόνου. 

᾿Αντὶ τοῦ πλείονος χρόνου: χαλῶς ὃὲ τοῦτο" ἢ γὰρ πεῖρα διδασχαλιχὴ 10 

10 χαὶ % πολυπειρία, ἣ χρόνῳ περιγίνεται, ὡς χαὶ Εὐριπίδης φησίν “ἀλλ᾽ 
ἐμπειρία ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. χαὶ οἱ γεωμέτραι πλείονι 
χρόνῳ σοφώτεροι γίνονται. χαὶ τὸ μὲν ἔϑος ἔχει τι παραλλάττον (ταῖς 
γὰρ οἰχείαις ἐνεργείαις χαὶ διὰ τούτων ἔχει τὴν ἕξιν περιγινομένην), ἢ 

δ᾽ ἐμπειρία ἀλλοτρίων ἐνεργειῶν ἐστι τήρησις, χαὶ ex τούτων Tapahau- 

15 βάνων ὁ μανϑάνων συλλογίζεται. 

p. 1108111 “Odev χαὶ τοὔνομα ἔσχηχε. 15 

Ἔξ ἔϑους φησὶ τὰς τῆς ἀλόγου ψυχῆς ἀρετὰς περιγίνεσϑαι, οὗ παρέ- 
> \ Ne nee ~ \ "(Ὁ \ See \_~ Saas \ \ ~ ὕϑετο δειχτιχὸν τὸ διὰ τοῦτο χαὶ ἠϑιχὰς αὐτὰς χαλεῖσϑαι. ἀπὸ yap τοῦ 

7 > 5 PA ~ ἔϑους τὸ ἦϑος ὠνόμασται xat at ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ ἐϑιχαὶ χαλοῦνται. χαὶ 
Vv x Ν YC ΄ Devel \ >. tC ¢ , ΄ ΝΣ ΑἹ ~ 2 

20 ἔστι τὸ μὲν ἔϑος ἢ ἐνέργεια, τὸ ὃὲ ἦϑος ἢ ποιότης ἢ διὰ τῆς ἐνεργείας 

1 inseribit libro ἀνωνύμου, ἢ ὥστινες ὑπολαμβάνουσιν, Ἀσπασίου σχόλια εἰς τὸ Β τῶν ἀρι- 
στοτέλους ἠϑικῶν Νιχομαχείων ἃ 3 rhesis inde a libri principio usque ad τὴν αὔξησιν 

(p. 1103216) a 4 τῇ scripsi: τῷ Ba 5 πῇ xata B: om. a 6 at B: 

ἂν a περιγίνονται B: περιγίνεται a 8 rhesis usque ad ἔϑους περιγίνεται 

(p- 1103a17) a 9 διδασχαλιχὴ B: διδασχαλιχόν a 10 Εὐριπίδης) Phoeniss. 

Υ. 29 5., ubi ἡ ̓ μπειρία 16 rhesis usque ad τοῦ ἔϑους (p. 1103218) ἃ 
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~ 

ἐγγινομένη τῇ παϑητιχῇ boyy, τουτέστι τὸ τέλος χαὶ 
i oe qa - λονότι ταύτῃ τῇ ἀλόγῳ μέν, ὕπο 

) 5 

ες 

τοῦτο χαὶ τῷ ἐἢ ΜῊΝ τὸ 

τοῦ μὴ φύσει αὐτὰς 

μήτε αἵ πως φύσει nee γὰρ δι μα καλῆς 

εἰχότως oo υἱα ἂν ἀρετὴ φύσει ἐγγίνοιτο. 

ποιεῖσθαι, πρῶτον δείχνυσιν ὅτι wy φύσει. εἰ γὰ 

ἣν τοῦ ἡϑιχοῦ ἀλλὰ τοῦ φυσιχοῦ περὶ αὐτῶν 

10 πῶς ὁρῶμεν. . οὐδεμία τῶν ἠἡϑιχῶν ape 
τοῦτο νῦν φύσει λέ 

οὖσα ὡς 

ἔγει, οὗ ἣ τελειότης ἐ 
- 
s τῷ λίϑῳ 7 βαρύτης ἢ ὕστερον 

a 

= 
S 

γενείων. τὰ γὰρ πεφυχόσι 
\ τινος προσδεόμενα πρὸ 

ἂν ταῦτα λέγοιτο δ αν et xO ποτε χαὶ 

οὐ γὰρ φύσει τὰς τέχνας 
> VO Ὁ ~ τῷ ἃ 

εὕους, OFAov ποιεῖ διὰ 

L 

δι \ , AY fed 

OE μὴ φύσει τὸ ἐξ 
2 

ἐχόντων τι ἄλλως ἐϑισῦναι δύνασϑαι. 

Ρ. 1103223 Οὔτ’ ει οὔτε παρὰ © 
» i 

apa Ouse 

σ 

Ae 
YC φύσιν τὰ ἐξ ἔϑους 

ἄλλως ἐϑίζεται. 

φύσει οὔτε 

6 λίϑος ἐϑισϑείη ἄνω φέρεσϑαι (παρὰ 

ἌΣ ᾽ὔ Vv rad 

ὧν παρέϑετο ἔδειξεν ἄμφω, 
TED 

Vv 

vet ριχινόμενοι" OUTE 

ἤδη 
παρὰ φύσιν τισὶν οἷά τε δι᾿ τ 

> 
οὐχ τῷ 

5 \ > \ 9.) VC > 7 v 

dds GPETAL OL εὕους ξγγίνονται" By 

ὅτι τῶν sao πάντων at δυνάμεις nat ἕ 

ἐπὶ δὲ τῶν μὴ οὕτως ἐχόντων ἐχ τῶν τοῦ 

: Pf [ει εἶ ak Ἂς ΄ ~ Pare 

Ρ. 1103a26 “Ett ὅσα μὲν φύσει ἡμῖν πε 

¢ \ ΄ e 3 o NES 

Ὅτι μὴ φύσει at ἀρεταί, χαὶ οὕτως δείχνυσι" 

80 χύντων τὰς δυνάμεις πρ 
iY 
TUS λαμβάνομεν 

1 ἔϑους ἃ: ἄϑλου Β 2 post v. 20 inserit Ari 

ἄλλως ἂν ἐϑισϑείη (p. 1103218—23) a 4 τὸ a: 

χαὶ a 6 διδασχαλία B: τοῦ διὰ διδασχάλου a 

7. 8 λόγον ποιεῖσθαι B: ποιεῖσϑαι 

B: φυσιχῶν ἃ 11 λέγει Β: 

χέσϑαι Β: λέγεσθαι ἃ 

15 ante λέγοιτο add. εἶναι ἃ 

21 τισὶ B: 
᾽ 
οὐ ἃ 

ἐκ 

τὸν λόγον ἃ 

λέγων ἃ 17) 

1) rhesis usque ad 

τινι a 22 ἐϑίζεται B: ἐϑίζησϑαι a 

23 τισὶν post ἔϑους ponit a 

rhesis usque ad τοῦτ᾽ ἐστίν (p. 11035) a 

ἔϑους ee τὰς ἡϑιχὰς ἀρετ 

Ξ εϑοὺς οὐτὰς περιγίνεσϑαι 

WV. , v ~ 

ἔχομεν, χαΐτοι φύσει ὄντες αὐτῶν 

χαὶ ὅτι 
“ἀρ 
γὰρ 

ἀλλοίως 
l4 

ἔϑους 
’ Ἁ 5 ~ ~ 

φύσιν γὰρ αὐτῷ τοῦτο), 
‘ ‘ ‘ 

Ὁ. ante περὶ 

ὀδόντων Β: 

πιγινόμενα B: ἐπιγενόμενα a 

28 περιγίνεται Β et Arist: 

ist. p. 1103a18— 

PY ses τοῦ ἐϑους, 
Ἂ ’ 

ῳᾧ δυναμένη. M- ὡς λ 

χαὶ 

[Ὁ τάσσεσϑαι 07 

ὰ - > 
SS 

tp 

WUOPTOPLOY TOL 
ς "0 \ > \ 

μὴτε at ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ 
5 / +. 

προδήλως οὐ φύσει), οὐδε- 

ερ λό 

ρ 
> ~ 
LTELV 

π γὴν 

~ 

τούτων YPM 

σε ι ὄντων ἣ 

’ 

UGLY. 

ἐγγίνεσϑαι. 

a 

εις TPOHYOOVTAL τ 

εἰῶν αἱ ἕξεις 1 

παρὰ φύσιν ἡμῖν. 

σε 

ἴω 

ιγίνεται. | 

stotelia ἐξ οὗ καὶ δῆλον usque 

τῷ b 

7 ἐγγίνοιτο φύσει ἃ 

ins. τὸ ἃ 

ἡ ὀδόντων ἃ 

14 

διὰ τοῦ ἔϑους (p. 1103426) ἃ 

: 
πρὸς B: τὴν a 

ἀλλοίως B: ἄλλοις a οὔτε 

παραγίνεται ἃ 

d2r 

20 

25 

ἢ 30 

S15) 

40 

ad 

ὃ ἀρεταὶ post διανοητι- 

10 ἡϑιχῶν 

13 δέ- 
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a ?° 5 A ~ >) la 

νῦν εἶπεν ἀντὶ τοῦ λαμβάνειν χαὶ ἐ 
΄ 

ιας 
5 ῷ ἃ 7 >\ ov 

ATOOLOOEAILEY * ODVAUE! ς G& νὸν τὰς 

rns oe pe πάντων ἡμῖν ΠΡ ΤΟ 

τοῦ πολλάχις τὴν 
> ΄ γ᾽ ~ 9 ~ 

TPOTEDOY GUTW TALS AT AUTTS 

\ ~ " > b a7 

πρὸ TOD τὴν GLODATLATY OUVAULY 

wes \ DE | >) vs , ‘ 

DANNY τινα OLGUT GLY οὐχ ἔχων πρότερον τῊν 

\ > \ ~ > 

ὑστέρας χα OLA σῦν XAT 

τέχνας: οὐχ ἄρα at ἀρεταὶ 

10 φύσει ποιοῦμ, ἀπό τινος μαϑήσεως χαὶ εν 

΄ \ Coats or 
ταῦτα ποιοῦντες μανϑαάνομεν. όμενοι γὰρ ὑπ᾽ ἄλλων τὴν ἕξιν 

> > ‘ / 5 - 

ἀπὸ οἰχοδομιχὴν τέχνην χαὶ ἀπὸ τοῦ 
pap) 

τοι 

- Εν τς ΠΝ ἘΝῚ 
ς TOU οἰχοῦμξιν τὴν 

ὙᾺ ἃ > Χο aa ΠΩΣ ΟΣ kes 5» 

αλλας αρετὰας ομηιῶς WOTE οὐ 

ἢ σοφία 
ποιεῖν τὴν διχαιοσύνην χαὶ Ξ 

ἃστι oye 
εῦστι χᾶι 

ν᾽ 
ον 

πᾶσα γὰρ ie 

fat ae ue διανοητιχάς φησι τὸ πλεῖον 

eer ὧν τὴν διδασχαλίαν τῷ 
Vv , 

χαὶ γὰρ ἐχεῖναι Gv ἔϑους μόνου. 
. 3 Ὁ ὦ 

τὰς anne ἐχ διδασχαλίας, Fror ἐπειδὴ δεῖ χαὶ 
" , \ \,/7 

τ χαὶ φρονίμῳ (ὡς ἀνόνητος ab ἢ διδασχαλία τὸ -Ὁ 

συναύξεται τὰ KATH τὰς ἄρετ 
/ 2) 

ὅτι DETAS ταῦτας οὐχ 

{πὶ 55 ΄ ΡῚ 
ἐξ οἰχείας ζητήσεως χαὶ εὑρέσεως. As 

χρόνου 
νου γὰρ χαὶ 

> L4 ~ 

οἷον TE ἐν ὀλίγῳ χρώνῳῷ πξιρὴν πολλῶν 

400 δέηνται at iota υάλιστα ἣ - 0 
οἷ 
> 

Ὁ 
- NA ~ 3 tp ΄ o 

τινος πειρὰ οια μιος SYTEVECEWS γίνεται. WOTE 

ay 
/ 3 A , ~ 

χε τὸ χρόνου. οὗ ep πο, πὶ τοὶ 

ρουσιν ἀλλὰ τῷ προειρημένῳ, τῷ τὸ πλεῖστον ἐχ διδασχαλίας 

γξ Χαὶ αἱ ἠϑιχαὶ hal 
\ Ve , 

τὴν γένεσιν χαὶ τὴν αὔξησιν, ἐπεὶ ypovov 
J , ao “τ᾿ > δ 8 , = \ > Tel 

7 τοσουτοὺ GOOD αἱ EX διδασχαλίας χαι mee cel vw 

ἐδ Ξ-Ξ 
Sis ὅτι ἢ ἐμπειρία Ἣν héyetar, ἀλλ 

ι 
αὐτάρχης 

Ν a 3 κω / διὰ μαϑήσεως ἀρεταῖς χαὶ π τῆς γνώσεως 
1 διὼ τηῆτο π τάδε τι πτλεῖστ “hy ἐλ χαὶ διὰ τοῦτο προστέϑειχε τῷ πλεῖστον τὸ ἐχ διὸ 

~ 
VEO 30) 

“ὕ 

is 
f AZ 4 4 ~ 5S 

Ἰίνεσϑαι. δύναται χαὶ τὴν ιγομένων ees sible: 
5 , 

οἷον χινήσεως ἀστέρων. ols, 
΄ 

φυσιχὴ πραγματεία. γινόμενοι τούτων ἐφαρμ, 

4 τὴν ὁρατικὴν δύναμιν B: τὴν δύναμιν τὴν ὁρατιχὴν ἃ 

Β: μὴ ἃ 11 ἄλλων Β: 

Β: πλεῖστ' διδασχαλίας B: διδασχάλου ἃ: 

ἀνόητον ἃ 22 τὰ Β: om. ἃ 23 

προειρημένῳ a: τῶν προειρημένων B 

12 οἰκοδομεῖν B: οἰχοδομιχοῦ 

idem 20 et 22 
B: 

ἀλλήλων ἃ 

ov ἃ 

χαὶ 

29. 

Me ϑήσεως add. γινομέναις a 30 ταύτην 
2 Lad 4 

ἐφαρμόζοντά ἃ 

ὀρατιχὴν 

ἜΝ 

τα 

ἐχ διδασχαλίας ἐγγίνεσῦ 

τῷ 

oa αὐτὰς ὃ 

50 ~ > x 

γϑιχῶν αὗται Ovo 

δασχαλίας ταύτην 

-- - \ 
περι 

I — 45 

oCovtas 

ἐφαρμόξζ ζοντάς 

αὐτῶν 39ν 

τηδειό- 

yous αἱ 

δύναμιν 2 
3 / 

EVENVELELS 
ΕΓ τ 

\ Sm 

Yat celv 

S/ 

GUYVAULY. 

διδασχαλίας, 

ZTOUENA, 10 

δίχαια, 
, ΄ 

φύσει αἱ 
- OQ = ~ / 

τοῦ ae ἘΠ WEDS, 
re 

A~VUSLY 

> ΄ 

ξσομξνῳῷ 

ipoasow), ἢ 
. 

0 es 
\ 

όν qs α 

φρόνησ tg. 20 

ἀχόλουϑον 

lis 
~ 
‘ 

/ 

Vv \ 

ξχξιν χαι 

αι, εἰ χα 
\ 

A C 
δύνασθαι 

Olay λέγειν, 

οἱ 

τλεῖον 

MS - ‘ - » ws ἀνόητος B: 

28 τῷ 

post μά- 

B: 

a 

32 



τὶ Ox 1 Ὗ 
TAIRA ΩΝ χϑωαίγηι ‘ a “Af te i ¢ + ἘΞ Dy TAUTGLS χαὶ οἰχείους τοὺς περὶ αὐτῶν ποιοῦνται λόγους, ὡς εἶπέ ποῦ περὶ 32» 

Δημοχρίτου αὐτός, ὅτι ὥσπερ ἐνοιχήσας τῇ φύσει, GAR οὐχ ὡς οἵ Πυϑα- 80 
γόρειοι διὰ τὴν περὶ τὰ μαϑύήυατα σπουδήν. ἀπορία δὲ τῶν φυσιχῶν i Ί ! i Ί , - 

\ 

τες TOUS 
> ~ \ \ » fe > > ΄ > 

OLGLWY TOUS περι αὑτῶν ἐποιηῦντο λόγους, οὐχ SXELVOLS OLAELO 

\ 

ν 

͵ 55} 5 - , > lv ΄ 

5 λόγους, ahh ἐχεῖνα ταῖς ἰδίαις ὑποϑέσεσιν ἐναρμόζοντες. χαὶ τὸ μὲν βού- 

10 

15 

} £0 2Q 7% > ΄ Ἐν ὩΣ. ὁ ΄ 
\nwa, τὸ ἐϑίζειν ὃ ἡλονότι Gt ὧν at ἀρεταὶ τοῖς πολίταις τῷ pov 

‘4 

τιχτονται, εἰ τοιούτων ἕξεω Wy εἴη τὰ ἔϑη γεννητιχά. 

p. 110305 Ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν, 34 

~ ~ LS , >I ~ ~ ~ wv 

τῶν νομοϑετῶν δηλονότι μὴ διὰ τῶν ἐπαινετῶν ἐνεργειῶν ἄγουσι 
. "4 2 ~ ~ , > ~ “ ν 

τοὺς TOALTAS, ον τοὺ πραγμᾶτης. ETL EX TWVY AVTWY. ODTMC 50 

0 ἣν 

Ὑ \ 

Eye τὰ τῆς 
‘ © , ile ΄ a) > | - \ 5 A‘ ~ 5 ~ 

χαὶ φϑείρεται, οὐ φύσει: αἱ δ᾽ ἀρεταὶ ob, ex Yao τῶν αὐτῶν πως γινο- 
7 ? ry i ε | ἱ 

΄ συνίστανται 

χειρήσεως: ὃ ἐχ τῶν αὐτῶν πως γινομένων χαὶ γίνεται f yevot i 
>] 

ένων χαὶ γίνονται χαὶ φϑείρονται. τουτέστιν οὐ γίνονται οὐ "» t ? 
3 ue \ ~ “-Ὁ ὶ - lant ~ 3 ~ 

τὴν ἀρχήν. οὕτω γὰρ τῷ φϑείρεσϑαι νῦν ἐπὶ τῶν ἤδη οὐσῶν ἀρετῶν 

ἐχρήσατο. χαὶ διὰ τῶν αὐτῶν, δηλονότι τῶν ποιῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐξ ἐϑῶν 
Ἂν Ἃ \ ~ > ~ > ‘ Ἁ ao é \,~ 

TO εὖ ἢ τὸ χαχῶς ἐχουσῶν. ef yap μὴ οὕτως εἶχε. χαλῶς: εἰ γὰρ 
- ' 

Ἁ ΄ " , | ΕΝ ͵ 
pe υἡ ἢ τῶν αὐ διαφορὰ τοίους 7 τοίους | ἐποίει. οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν 33r 

Vv ~ ~ ‘ed n ¢ 

ἀρετῶν ἔχει. συνελόντι τὸ πᾶν οὕτως dv ἔχοι 7 Be es εἰ ὁμοίως 

ταῖς τέχναις αἱ ἀρεταὶ Ex τῶν αὐτῶν χαὶ διὰ τῶν αὐτῶν γίνονται χαὶ 
{ ἂν c a\ Ὧν - \ ~ 3 ~ Sad bil 

20 φϑείρονται, at δὲ rs διὰ τῶν ἐνεργειῶν γινόμεναι οὐ φύσει, οὐδ᾽ ἂν 
τὰ > >. A ~ ϑ' , 5 

αἱ ἀρεταὶ φύσει ἐγγίνοιντο διὰ τῶν ἐνεργειῶν γινόμεναι. εἰ οὖν μὴ φύσει i = i ‘ δ " 
5 x 5» vc a 2 ὃ 5 ’ Ἁ ΄ ἌΣ. 5 ROA \ ~ ~ 

ἀλλὰ ἐξ ἔϑους, δεῖ δηλονότι tas ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι, xual πρᾶοι 5 ? 7 iz ev 
’, > > \ ΄ ‘ ὃν" r ᾿Ξ sages f 

γίνονται δηλονότι ἐϑιζόμενοι χαὶ πράττοντες τὰ Gt ὧν τοιοῦτοι γίνονται. Ι! ͵ i 
> ¢ τ - ΄ σ ΄ ΄ 

ὡς ἐπαγει. ἐπεὶ οὖν ἣ παροῦσα πραγματεία. ὅτι προηγουμένως jj 
~ , σ ~ ~ 5 ded \ 4 

25 παροῦσα πραγματεία Evexev τῆς τῶν ἀρετῶν ἐστι πράξεως, χατὰ δεύτερον 
>. \ \ ~ C 4 > ~ 
ὃὲ λόγον χαὶ περὶ τῆς ϑεωρίας αὐτῶν τῶν ἀρετῶν. 

τύ ΠΝ AB ΩΣ: ΕΞ , ρ- 1103031 Τὸ μὲν οὖν χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πράττειν χοινόν. 8 

Ὁ ΄ a. =i ‘me , ‘ >] ὡς ὋΝ.) τ: 20/7 Cc aA ~ 

Κοινόν φησι δὴ ταῖς πράξεσί τε χαὶ ἐνεργείαις, δι’ ὧν ἐϑίζεσϑαι δεῖ. 
. ΄ \ ΄ re > es \ \ ΄ ει a ara ~~ ee 
ὑπάρχειν τὸ πράττεσθαι αὐτὰς χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. ῥηϑήσεται δ᾽ 530 

- ‘ ‘ ‘ a ate | 
iad ~ 5 ~ 7 σ \ ΄ ΥΩ f. ‘ 

30 ὕστερον περὶ αὐτοῦ, ἐν τῷ ἔχτῳ, ὅπου περὶ φρονήσεως λέγει. ὁ γὰρ 
‘ Ἵ t? ‘ ΤΙ i i my 

Peer 2 > \ +f \ " ᾿ > 

ὀρϑὸς λόγος ἀπὸ φρονήσεως ὧν ὁρίζει te τὰς πράξεις τὰς χατὰ τὰς ἢϑι- 
4 5 1 ’ \ ΄ 2 Ke ς EAR Ae ay ) χὰς ἀρετὰς χαὶ τὸ μέτρον αὐταῖς ἐπιτίϑησιν. ὑποϑέμενος GE τοῦτο χαὶ 
σι Cp~ -“" , o ‘ \ *¢ fees | a ees “δι ~? > ΔΜ. οἴ 

μέλλων ec7s δειχνύναι, ὅτι περὶ τὰ πάϑη εἰσὶν αἱ πράξεις ὃι ὧν ἐϑίζεσϑαι 
a = Ἁ 4 4 ~ \ 7 Vi fo a ee > Pes -- 4 

δεῖ (at γὰρ ἀρεταὶ περὶ ταῦτα), χαὶ ὅτι δεῖ ταύτας τοῦ ἐν τούτοις μέσου 

zou] Ilept γενέσεως A 2 p. 31646 ἀπορίᾳ scripsi: ἀπορίαν Ba 4. 5 τοὺς λόγους 

B: tov λόγον a 6 δι᾿ B: oma 8 rhesis usque ad χαϑάπερ εἰρήχαμεν (p. LLO3031) a 

15 τῶν ἐξ ἐθῶν B: ἐξ ἐθῶν a 18 ἐπιχείρησις ἃ: ἐπιχειρία B 19 γίνονταί τε xat 

φϑείρονται ἃ 21 rhesis usque ad ἀπεχόμενος ἀχόλαπτος (p. 1104424) ἃ 28 φησὶ 

δὴ B: δή φησι ἃ 30 ὡς ἐν τῷ Ext ἃ 
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στοχάζεσϑαι, ἀναμιμνήσχει Tuas τοῦ πολλάχις εἰρημένου αὐτῷ ἐν τῷ πρώτῳ, 33r 
΄“ int ~ ~ 5 ‘ aw » , 

ὅτι Ost τὴν τοῦ λεγομένου ἀχρίβειαν πρὸς τὰς ὕποχε ΠΣ: ὕλας ἐξεταζειν, 31 
" > QQ 7 Ὁ) ¢ “- σ \ \ 3 \ \ VC r ΄ 

οιοπερ ETEL αἱ πρᾶζειζ. At TE γχατὰα TAS nia χα TH γ)η ot WY Gat 

a ἐνέργειαι, οὐδὲν ἀν ἔχουσι τὰ των παρὰ τοὺς χρόνους χαὶ παρὰ 

τὰς περιστάσεις χαὶ τύχας χαὶ παρὰ τὰ πρόσωπα χαὶ πρρὰ τὰς προαιρέσεις ὧι 

χαὶ παρὰ τοὺς τόπους χαὶ παρὰ τὰς ἡλικίας μεταπίπτει χαὶ ἄλλοτε 
Sart 5 ~ / σ Ni! \ ἴω ’ ἣ >! 

ἀλλοῖα γίνεται ὥσπερ ual τὰ ὑγιεινά" οὐδὲ γὰρ ἐπ ἔποχος Ε 

5). os 
LTELY a cs) ς ad € — © 

"ὦ 

a < [0] κ- 

ἀχριβῶς πόσος περίπατος ὑγιεινὸς 7 πόσα σιτία), χαὶ τὸν περὶ αὐτῶν λόγον 35 
te Q? pls f 

τύπῳ τινὶ χαὶ περιγραφῇ λέγεσθαι, ἐπεὶ μηδ᾽ ἔχει τὴν ἀχριβολογίαν. 

10 οὔτε γὰρ τὰ συμφέροντα, περὶ ἃ αἵ πρά 
ἐθιζόμεϑα. odd? Bhene τὰ αἱρετὰ Eotyxds τι χαὶ βέβαιον ἔχει. δοχεῖ te γὰρ 

Ξ, ς ἰϑέγνῳς, ἘΝ Ω7 >? > 
εις At KATA τὸν ριον. οι Wy 

μήτε πᾶσι τὰ αὐτὰ oOo υἦτε τοῖς αὐτοῖς (ἀεὶ) τὰ αὐτά. ὁμοίως 
2} δὲ υηδὲ αἱρετὰ εἶναι πᾶσι τὰ αὐτά, χαὶ τῶν ἄλλων ἔχει ἀρετῶν, 

~ > 

re δηλονότι: περὶ yap τούτων νῦν ἐστιν ὁ λόγος αὐτῷ: αὗται γάρ 
ὃς 

15 εἰσι διὰ τῶν ἠϑῶν γινόμεναι. 

p. 1104224 Ὁ δὲ πάσας φεύγων. | 40 
‘ 

Δηλονότι τὰς περὶ ἁφήν, οὐ γὰρ χαὶ τῶν σωφρόνων, ὡς δειχϑήσεται 3B¥ 

το ὀλίγα. 2x τοῦ πολλὴν τροφήν; GAN οὐχ ὑπερβάλλουσαν. τούτῳ 
ὃὲ ἐ τς πρὸς τὸ χωρίσαι τῆς ὑγείας αὐτήν. μάλιστα δυνάμεϑα. 

\ σε = \ 

20 ee γὰρ τὰς εςεις ῥᾶᾷστ τοῦ τος ο.. 

,ὔ “4 “ co ~ 

vepysias ποιούμεϑα, 7 οὕτω ταῖς ἐνερ- 
\ ΄ ΄ Ὲ ΄ Seok ΄ \ 

γείαις χεγρήυξϑα υᾶλλον. 7 wn λυπούμενος YS. παᾶνυ ανϑρωπίνως τὸ 5 ἵ χρηι | μὴ ἱ 
. {a Vv \ ? > > ~ 

λυπούμενός ye προσέϑηχεν: tows yap ἐπ ἐνίων ἐνεργειῶν τοῦ μὴ ἱ i f i “| 
ἀνδρείου αὔταρχες τὸ μὴ λυπεῖσθαι, οἷον ἂν roman προμαχόμενος 

χαὶ χατὰ τὴν εὐ τ Sy τ; Pee ἡδονὰς γὰρ χαὶ λύπας ἐστὶν ἣ 
5 va 

ἡϑιχὴ ἀρετή. διὰ τί περὶ ἤδογος χαὶ λύπας εἶναι τὰς ἀρετὰς ἔδειξεν: τῷ 
σι 

Γ 

ας 

> \ \ \ 2 ΑΛ ἂχ \ 
ξεπει γὰρ Ora μεν τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα TOATTO DEY, OLA OS τὴν λύπην τῶν 

May 
υ 4 

χαλῶν ἀπεχόμεϑα, εἴη ἂν ἢ ἀρετὴ περὶ ταῦτα. τῶν γὰρ ἁμαρτανομένων 10 

ἐστὶν ἐπανορϑωτιχή" περὶ δὲ ἃ at ἁμαρτίαι, περὶ ταῦτα χαὶ ἰατρεῖαι χαὶ 

ϑεραπεῖαι. λαβὼν δὲ τὸ εἶναι περὶ πάϑη τὰς ἠϑιχὰς ἀρετὰς νῦν αὐτὸ 
80 οὕτως ἔχον δείχνυσιν. ὁμοίως ὃὲ τῇ σωφροσύνῃ χαὶ αἱ ἄλλαι ἀρεταὶ περὶ 

ἥδονάς εἰσι χαὶ λύπας" τῇ μὲν γὰρ σωφροσύνῃ χαὶ ὡς ὕλῃ ὑποβέβληται 

τὰ πάϑη ταῦτα xal περὶ ταῦτα at ἐνέργειαι αὐτῇ" ταῖς δ᾽ ἄλλαις 

ἀρεταῖς τὰ μὲν ὑποχείμενα, περὶ ἃ at ἐνέργειαι αὐταῖς, ἄλλα τινά, τῷ δὲ 
ταῖς περὶ ἐχεῖνα γινομέναις τε χαὶ πράξεσιν ἕπεσϑαι τὰ may ταῦτα, 15 

35 τούτῳ χαὶ αὖται περὶ ἥδονάς εἰσι χαὶ λύπας. 

2 τοῦ λεγομένου B: τῶν λεγομένων a 8 ἀχριβῶς εἰπεῖν ἃ 12 ἀεὶ a: om. Β 

18 ἔχει B: ἔχειν a; in Aristotele vero legitur ἔχει καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν (p. 110419) 

16 rhesis usque ad χαλῶν ἀπεχόμεϑα (ρ. 110411) ἃ 18 ὀλίγα B: ὀλίγον ἃ 23 προ- 

μαχόμενος B: προσμαχόμενος ἃ 24 ἐνεργὴ Β: ἐνεργῶν ἃ 25 διατί B: διότι ἃ 

εἶναι Β: eine a post ἀρετὰς add. εἶναι a 26 μὲν post τὴν ἡδονὴν a 28. 29 ai 
ERENT Me 3ΖΡ τε OG marten ORR EAE. 
ἰατρεῖαι χαὶ αἱ ϑεραπεῖαι a 29 αὐτὸ ἃ: αὐτὸς Β 
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oS 

p.1104b11 Διὸ det ἤἦχϑαί πως. 

Ot γὰρ ἐϑισϑέντες χαίρειν χαὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽ οἷς δεῖ οὐχέτ᾽ ἂν διὸ 27 
X en \ ~ gS \ ar ‘ / ~ ~ | , 

sy ogy πράττοιεν τὰ φαῦλα, διὰ ὃὲ τὴν λύπην τῶν χαλῶν πε Mee 
εἴη δ᾽ ἂν ἢ yi! ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς χαὶ λύπας ὡς ὕλην ὑποχειμένην. 

ταῦτα τς ὁρίζει ὃ ἘΝ λόγος. ἐπαινεῖ δὲ χαὶ [Πλάτωνα ὡς χαλῶς ἀξιοῦντα 

ὑϑὺς ἐχ νέων ἐϑίζεσϑαι οὕτως, ὡς χαίρειν μὲν ἐφ᾽ οἷς det, λυπεῖσθαι 
~ ’ | ~ ~ 

& ἐπ᾿ αὐτοῖς τούτοις. διὸ ϑαυμάσειέ τις ἂν τῶν []λατωνιχῶν τοὺς τὴν 
> 70 ate ε \ \ ~ 9 ~ > ΄ 
ἀπαάϑειαν εἰσάγοντας ὡς δόγμα [[λατωνιχὸν χαὶ τῇ ἡδονῇ λοιδορουμένους. 

> \ \ ΄ σ (a) \ \ 
Ec LO ETAL ΕΟ Meine πράξε tS χαι παϑη. οτι αἱ αρξται περι Ὁ 

\ \ ΄ \ \ > ~ ᾿ , , 34.5 ἡδονὰς χαὶ λύπας εἰσὶ χαὶ det τοὺς χαλῶς παιδευομένους νέους ἀπ 
’ \ 5 > aA ὦ Ἂ ’ὔ 

ἴ τε χαὶ λυπεῖσϑαι ἐφ᾽ οἷς. δεῖ, δείχνυσι 

χαὶ διὰ τοῦ τὰς ἀρετὰς ὁμολογεῖν τὰς ἡϑιχὰς περὶ πράξεις εἶναι χαὶ 80 
\ \ \ 

πάϑη. παντὶ δὲ πάϑει χαὶ πάσῃ πράξει ἕπεσϑαι ἡδονὴν χαὶ λύπην. τὸ 

μὲν οὖν περὶ τάϑη χαὶ πράξεις εἶναι τὴν ἠἡϑιχὴν ἀρετήν, δῆλον. πραχτιχαὶ 
γὰρ at ἡἠϑιχαὶ ἀρεταὶ χαὶ ἐν ταῖς sale eowv αὐτῶν at ἐνέργειαι" ee 
ie διαφέρουσι τῶν ϑεωρητιχῶν. ὲ 

αὖται, χαὶ οὕτω δείχνυσιν" at Ἐπ ατρεῖαι ay ἁμαρτανομένων ἐπ τ 
αὗται GE διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς ἁυαρτάνουσι γίνονται: χολάζονται δὲ ol 

ἁμαρτάνοντες διά τε λύπης χαὶ διὰ τῆς τῶν ἡδέων ἀποχῆς. περὶ ταῦτα 

ov Q. Φ ( aA R ~ : i<j ~ 2 at ἀμαρτίαι, περὶ ταῦτα χαὶ a 
ὯΝ ~ > , > ~ > \ ΄ ΄ L ~ q? 
δὲ τῶν ἐναντίων ἰατρεῖαι εἰς τὸ μέσον aywyat τινές εἰσι τῶν te xa ἃ 
γοσοῦσι χαὶ τῶν ἰατρείας χαὶ ϑεραπείας γάριν π ΡΠ Er δῆλον ὃὲ 

τοῦτο ἐπὶ τῶν τῆς ἰατρείας βοηϑημάτων. αὕτη “on τοὺς μὲν πληρουμένους 
χενοῖ, πληροῖ ὃὲ τοὺς χενούς, χαὶ τοὺς μὲν ὑπερηροιωμένους πυχνοῖ, τοὺς 

. 

Δ᾽ ἢ » Ὁ ~ 4 5 \ Cn δ᾽ αὖ πεπυχνωμένους ἀραιοῖ, τούτων εἰς τὸ μεταξὺ βουλομένη τὴν ἕξιν 

ἄγειν. ὡσαύτως τοίνυν χαὶ αἱ χολάσεις τῶν ἁμαρτανόντων ἐχ τοῦ ἐναντίου 
εἰς τὸ ἐναντίον συνωϑοῦσαι τὸν περὶ τὰς ἡδονὰς σ PON a υηνύουσι 
τὸ περὶ τὰς ἡδονὰς χαὶ λύπας τῶν ἀρετῶν Soren ae ἢ ἃς μὴ ὃ 

διώχουσι, φησί, τινες τὰς ἡδονὰς ὡς οὐ δεῖ χαὶ ὅτε οὐ δεῖ χαὶ ἃς οὐ 

χαὶ οἷς οὐ δεῖ χαὶ ἐν ᾧ τόπῳ μὴ δεῖ καὶ οὐχ ὡς δεῖ. ὡς οὐ δεῖ μέν" οὐ 
γὰρ δεῖ φιλοσόφῳ τρυφᾶν ἣ ἁπλῶς πεπαιδευμένῳ. ὅτε δὲ οὐ δεῖ, οἷον 
χηραιῷ χαὶ erat γαμεῖν. dc δὲ οὐ det’ οὐ γὰρ ἀπηγορευμένῃ χρῆσϑαι 5 

τροφῇ; οἷονεὶ ἘΣ πολεμίων λαβόντας. οἷς δὲ οὐ δεῖ, οἷον βασιλεῖ 
παρανομεῖν: οὐ γὰρ ταὐτὸν βασιλεῖ χαὶ ἰδιώτῃ: ὁ ὑὲν γὰρ λανθάνουσαν 

ἔχει τὴν πρᾶξιν χαὶ οὐ δον ζῆλον χινοῦσαν τινας, ὁ ὃξ τῷ ὑπερέχειν 

χαχὸν πρόχξιται τοῖς ὑπὸ χεῖρα ὑπόδειγμα. (χαὶ ἐν ᾧ τόπῳ μὴ Get), οἷον 

1 rhesis usque ad ἄλλα προστίϑεται (p. 1104626) ἃ ὃ ἡδονὴν a: ἡδονὰς B 

ρωμένους Β: 

5 Τ]λάτωνα] ef. De Legg. 11 653 12 τοῦ B: τούτου a 15 yap a: 6 B at B: 

om. a 19 διὰ (alterum) B: om. a 22 νοσοῦσι corr. ex νοοῦσι B 24 ὑπερηρα- 

τ 
‘ 

ὅταν "Ὁ 32 παρήλιχι a: προήλιχι B 303 οἱονεὶ seripsi: οἷον 7) Ba λαβόντος B: 

λαβούσας a 36 zat ἐν ᾧ τόπῳ μὴ δεῖ ἃ: om. B 

ὑπεραραιωμένους ἃ 31 φιλόσοφον et πεπαιδευμένον scribendum ὅτε a: 
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2 {π ~ 5 {A \ De ¢ a + ΄ = Vv a Ul a \ 96 ey + voutuns ἀφροδισιάζειν, χαὶ ody ὡς δεῖ, ὡς εἴ τις παρανόμως χαὶ 3Bv 
ΙΖ ‘ La Ls ἣν mye bs σ ΕΣ 

παρὰ φύσιν βιάζοιτο τὴν δμόζυγον χοίτην. οὐχ εὖ δὲ ὅτι ἁπλῶς λέγουσι, 84: 
c Qg_~ c 5 - τουτέστι τοῦ οὐχ ὡς δεῖ χαὶ ὡς οὐ δεῖ χαὶ χωρὶς ὧν ἐπάγει αὐτός. 

τῶν γὰρ ἡμαρτημένων παϑῶν ἐστιν ἀπαϑειά τις Ἶ ἀρετή, ἀλλ οὐχ 7 

ἁπλῶς. ἰστέον δὲ ὅτι χαὶ πρὸ τῶν Στωιχῶν ἦν ἣ δύξα αὕτη, ἢ τὰς ἀρετὰς σι 

> 5 ΄ Q_~ \ ~ ~ Me Heap of ἃ, ἘΣ ἢ ἐν ἀπαϑεία τιϑεῖσα. χαὶ τοῦτο δῆλον πεποίηχε δείξας ἐν μὲν ἀμετρία 

ἡδονῶν χαὶ λυπῶν τὴν χαχίαν οὖσαν, ἐν δὲ τῷ μεμετρημένῳ τε χαὶ ὅ 
2 \ ὡρισμένῳ τὴν ἀρετήν, αὐτὸ τοῦτο ἐπενεγχὼν χαὶ εἰπὼν 

p. 110427 Ὑπόχειται dpa ἣ ἀρετὴ εἶναι ἢ τοιαύτη περὶ ἡδονὰς 
". 

τ 

\ 4 ~ τὶ , Ae iC SX / 5: 5 / 

10 xat λύπας τῶν βελτίστῳ πραχτιχὴ; Ἢ OF χαχιᾶὰ TOVVAYTLOV, ss 

Προσϑεὶς τῇ ἀρετῇ τὸ ἣ τοιαύτη ὑπὲρ τοῦ δηλῶσαι τὴν ἡϑιχήν. 16 
Ὁ \ ΄ > ~ ~ ~ v ~ 

ob γὰρ δὴ χαὶ ἢ διανοητιχὴ περὶ ταῦτα ϑεωρεῖται, τριῶν ὄντων τῶν εἰς 
΄ > ~ fy > ΄ 

τὰς φυγάς, δηλονότι τῶν χειρίστων. τούτοις γὰρ τὸ βέλτιστον ἀντίχε:ται. 
ad a. \ \ ‘ ed [4 ‘ \ vr ~ cn ~ ς “Ὁ 

χανονίζομεν δὲ χαὶ τὰς πράξεις. οἱ γὰρ πολλοὶ μᾶλλον τῇ ἡδονῇ αἱροῦν- 

ζειν ἵν. οὕτω γὰρ ὅρον τῶν ἐχουσίως 15 ται χανονίζειν τὰς πράξεις χαὶ ae μετρεῖν 
ε car ΄ NK ae ’ 

πραττομένων THY ἡδονὴν ποιοῦντες τὰ μὲν ἥδέα πράττουσι, τὰ Ge λυπηρὰ 20 
5 a , Gig o tp ~ ΄ ~ , 

ἀποστρέφονται. ἧττον O& τούτων οἱ ἀγαθοὶ ὅ τι πράξαιεν τῷ αἱροῦντι λόγῳ 
2 c lA , , nn 5 an - ~ 

πειθόμενοι ἑτοιμότερον xat προϑυμότερον πράττουσι, χἂν ἀηδῆ wot ταῦτα 
ial Qa ~ Ὁ» 

A OSL πρᾶττεέειίν. 

20 p.1105a7 Ἔτι δὲ χαλεπώτερον ἡδονῇ μάχεσϑαι. 23 

€ ΄ ¢ f ~ > 

H Ὅν 70: φανερά. ὡς at τέχναι περὶ τὰ χαλεπώτερα τῶν ἐν 
» ~ ΄ 5 ΄ σ \ 4 ~ 

τῷ αὐτῷ ὑποχειμένων μᾶλλον ἐξετάζονται (ὅσα yap δυσαρμοστότερα τῶν 30 
XN 

ξύλων, περὶ ταῦτα μᾶλλον ἢ τεχτονιχὴ χρίνεται: τὸ γὰρ ἐν τούτοις εὖ 
ae χαὶ Ea eran), χαὶ ὅσα DUI Tseng τῶν παϑῶν ἢ ἰατριχὴ 

- 
\ 

πισχέψεται, οὕτω χαὶ at ἀρεταὶ περὶ τὰ χαλεπώτερα ἂν εἶεν, χαλεπώτερον δὲ τϑ [ual 

2 Ν 

χαὶ δυσμαχώτερον πάϑος ἣ ἥδονή" ὥστε περὶ ταύτην ἂν εὐλόγως τιϑείημεν 

εἶναι τὴν ἀρετήν. οὗ γὰρ χαλεπώτερόν ἐστ! χρατεῖν, ἐν τούτῳ μάλιστα ἀρετῆς 
΄ cd ~ > ~ > 

[PELE ΠΡΟΜ ὃξ χαλεπώτερον aie eaers ἄλλη αὖ τὴ 7j ξπιχξειρησις τῆς 39 

\ \ 
< ἄνω: ἐχείνη μὲν γὰρ λέγει διὰ τὸ σύντροφον εἶναι τὴ Ὧν, ἡδονὴν ἡμῖν, διὰ 

~ or ar \ / ’ 

80 τοῦτο δυσαπότριπτον αὐτὴν ὑπάρχειν τῷ Eder, αὕτη GE διὰ τό δύσμαχον 
> ~ > > > ~ 

εἶναι χατὰ τὴν ἰσχύν. τοῦ δὲ χαλεπὸν χαὶ δύσμαχον εἶναι τὴν ἡδονὴν 
~ ~ Ce ~ ς 5 / id fal 

δειχτιχῶς πὶ ροσεχρήσατο τῷ ὑπὸ τοῦ “Πραχλείτου εἰρημένῳ, ὃς λέγει 
‘ 

5 ΄ Ἃ ~ > Ki 

χαλεπώτερον εἶναι ἡδονῇ, μάχεσ ϑαι 7 θυμῷ, ἐπεὶ χαὶ οὗτος δυσμαχώτερος 

ν 
1 νομίμιης ἃ: ah B: οὐ νόμιμον Diels ἀφροδισιάζειν B: ἀφροδίτης πειρᾶσϑαι a 4 7 ἀρετὴ 

ἀπαάϑειά τις ἃ 9 rhesis usque ad 7 λυπεῖσϑαι (p. 1100 41) ἃ 14 τῇ ἡδονῇ scripsi: τὴν 

ἡδονὴν Ba 20 rhesis usque ad ἐνεργεῖ, εἰρήσϑω (p. 1105 410) a 22 ὑποχειμένων a: 

ὑποχειμένω B 24 βέλτιον a: βέλτιστον B 25 οὕτω B: οὕτω δὴ a χαλεπώτατον 
δὲ χαὶ δυσμαγχώτατον ἃ 20 τιϑείημεν ἃ: ϑείημεν Β 28 ἄλλη Β: ἄλλη δὲ ἃ τῆς 

bis B 32 Ἡραχλείτου] fr. ev Bywat. oo εἶναι B: om. a οὗτος B: ὁ ϑυμὸς a 
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4 n σ΄ e€ ¢8 δ ΄ ΄ GUN ἥν. Se ΄ ΄ < εὐ ον 
τότε, ἄν ἅμα ἢ ἡδονὴ γίνοιτο, ὡς αὐτὸς οὗτός φησιν 6 Ηράχλειτος, “Gs τε 

πολὺ γλυχίων μέλιτος χαταλειβομένοιο ἀνδρῶν ἐν στήϑεσι ἃ 
lee) \ \ x ὩΣ ΄ 2 oe ay “κἱκὰ ἃ "η πο χαπνός᾽. χαὶ γὰρ τὸ εὖ βέλτιον ἐν τούτῳ, ἐν τῷ ἐν ἀρετῇ 

΄ χω , , > " 
τέχνῃ ἣ ἀτέχνως καὶ χωρὶς ἀρετῆς" τελειότης γάρ ἐστιν ἔργων αὕτη; 

Ν \ X > cme \ 3 ep eee A 
χαι παντὸς OV ἐστιν 7 αρξτη TO εἰναι αἀχρότης. 

2 

Ρ. 1105225 Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ χατὰ τὴν ἐν αὑτῷ γραμματχήν. 

94: 

‘ » 5 ~ om Ἁ i | = 

Τουτέστιν ἀπὸ τῆς οἰχείας te χαὶ ἐν. αὐτῷ ἕξεως. τὰ δὲ χατὰ τὰς 58 

ἀρετὰς γινόμενα. οὐχ ὁμοίως ἔχειν φησὶν τὰ χατὰ τὰς τέχνας ταῖς 84ν 

pee ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν χατὰ τέχνην γινομένων τὸ εὖ χαὶ τεχνιχῶς 
Vv ξ΄ B) 

γεγονέναι τὰ ἔργα. ἐν αὑτοῖς ἔχει, χαὶ ἀπὸ τούτων, εἴτε χατὰ τέχνην 

γέγονεν εἴτε χαὶ μή, ἣ χρίσις. (διὸ αὔταρχες τὸ ταῦτα ποιὰ εἶναι. ἐπὶ 
) »" τῶν χατ aay youve % ἀπὸ τῶν ἔργων ἣ χρίσις.) οὐδὲ γάρ, ἂν 

δίχαιον ἡ τὸ γεγονός, Fon χαὶ διχαίως αὐτὸ γεγονέναι ἀνάγχη, ἀλλὰ δεῖ 

πρὸς τὸ τὰ ἔργα εἶναι δίχαια χαὶ τοῦ πράττοντος, ΠΡΟ τον υὲν εἰ εἰδότως 
ποιεῖ χαὶ μὴ ἀπὸ τύχης, εἶτα οὕτω πως ἔχοντος πρὸς ταῦτα, τουτέστι 

\ Q 3 

ξ 
pee pan χαὶ μὴ διά τι ἔξωϑεν προαιρουμένου ἀλλὰ δι᾿ αὐτά: 

πρὸς τούτοις αἱρουμένου αὐτὰ βεβαίως χαὶ ἀμεταχινήτως, ὅ ἐστιν 

Seer, ὧν οὔτε ἢ προαίρεσις οὔτε τὸ βέβαιον χαὶ ἀμετάβλητον 
πρὸς τὰς τέχνας συντελεῖ οὐδὲ διὰ τούτων πρὸς τὴν χρίσιν τοῦ χατὰ 
τέχνην τι γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἱχανὸν μὲν ἐπ᾿ αὐτῶν τὸ αὐτοὺς εἰδέναι εν ἀπὸ 

τύχης 7 ἄλλου ὁποϑεμένου. υἱχρὸν 

πρὸς ἀρετήν, ὅτι τὰ ἥϑη an πλείστην ἰσχὺν ἔχει ἐν τῇ ΡΒ τῶν χατὰ 

΄ 

τὰς ἀρετὰς ἕξεων χαὶ πρὸς μὲν τὸ πράττειν τὰ KAT ἀρετὴν οὐδὲν ex 

ἰτίαν εἰδέναι καὶ τὴν ἀπόδειξ 
5 ~ Vv s 

ιν αὐτῶν ἔχειν. οὐ μὴν παντά- wy τοῦ χαὶ THY α 
- - Sir ~ Skat ~ ’ ’ 

πασι τοῖς χαλῶς εἰθισμένοις ἀσύμβολος ἢ Ἰνῶσις αὐτῶν. λογιχοῦ γὰρ τὸ 
- ς >? ~ > > > 

τῶν πραττομένων On αὐτοῦ τὰς αἰτίας εἰδέναι ual ἀποδιδόναι δύνασϑαι. 

Kowotepov τέχνας τὰς ἕξεις ἐχάλεσεν, εἰπὼν πρὸς wey τὸ τὰς 
wv , ν ’ C ~ 

ἄλλας τέχνας ἐχειν οὐ Govaptdwert 
id ~ / Δ Ὁ ~ 3») 2% 

χεῖται τέχνας, ὃ ἣ τοῦ ἄλλας δίδωσιν 

τῶν ὁμογενῶν λέγεται. ἀλλὰ χαὶ 6 οὕτω πράττων. τὸ γὰρ εἰδέναι τοὺς 

uy ἐϑθιζομένους χαλῶς μηδὲ τὰς uat ἀρετὴν ἐνεργείας ἐνεργοῦντας οὐδ᾽ 27) SOUCVOUS ZX s pos τος XAT ρξτη ξενεργειας EVEN YO τας ἢ 

΄ ΣΥΝ ἀν ἢ 
Ψ (Us yt 

ς a sata εὐξπ ὃ Seana ΤΈΡΕΝ νεσῦα! τοῦ ἀγαθοὺς γενέσϑαι. σφόδρα ὃὲ τοῦτο προτρεπτιχῶς 

> , ~ 

Toy, ἑξῆς χαϑήψατο τῶν ἐν τοῖς λόγοις περὶ τούτων γυμναζομένων, 
a \ ~ Vv 5 , - 

ελούντων Gs τῶν ἔργων, ὡς ἐν τούτῳ τοῦ φιλοσοφεῖν χειμένου, τῷ 

1 Ἡράκλειτος] immo Homer. I]. Σ 109 sq. ὅστε B: ὥστε a 3 χαὶ yap B: 

γὰρ 

or 

10 

50 

\ 
το 

a 5 ἡ B: om. a τὸ a: tH B ἀχρότης B: ἀχρότητος a 6 rhesin 
inde ab ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις usque ad ἔχων πράττῃ (p. 11054a17—33) a 8 ἔχειν φησὶν 

ρ | χ ρ al χ τ΄! 

φησὶν ἔχειν ἃ 11 διὸ--- χρίσις (12) a: om. Β 12 post γινομένων intercedit οὐχ 

simile quid 14 πράττοντος a: πράττειν B 18 βέβαιόν te καὶ a 19 συντελεῖ 

Bi 

vel 

B: τί συντελεῖ a 22 ἔχει Β: ἔχουσιν ἃ 23 πλέον post οὐδὲν addit a 24 nar 

(ante τὴν αἰτίαν) B: om. a 26 εἰδέναι te xal a post δύνασθαι rhesin ponit ταῦτα 
4. δὲ πρὸς -- οὕτω φιλοσοφοῦντο p. 1105a33—1105018) a 27 χοινότερον δὲ τέχνας ἃ 

Comment. Arist. ΧΧ  ustratius in Etbica, 9) 
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N77 , , “ » ΄ ΄ alt 9 4 4 / 4 (4 / ΄ A 

LOSVAL τινα (Lov EOTL XAAG, τινὰ OF αἰσχρα. XAL τινα μεν αἰρεῖα, τινα 54 

A La A 5 / ~ s , ν᾿ " >) Ld 

Sy) OSUXTO, AAU EVE τινι τῇ οιχαϊήσὺν Δ ἢ τὸ ElVAt, EY TLYL OF TwWY ἄλλων 

> > . ΄ ΄ ~ ΄ αν » 

‘ee ἐχάστῃ. οὐ yap εἰ ταῖς ἐπιστήμαις ὑπάρξει τὸ ἕξεσιν abdta 

αχινήτοις ὑπὸ λόγου, ἀλλὰ ual ταῖς ἀρεταῖς τοῦτο ὑπάρχει, ἤδη χαὶ 35 Qu 

o- = = 

o 

σι 2 ἀρεταὶ ἐπιστῆμαι. οὐ γὰρ ὃ Optawos ἐχεῖνος τῆς ἐπιστήμης ἴδιος, ἐπε 

χαὶ (at) χαχίαι τοῦτο ἔχουσι χαὶ τὰ δυσαπότριπτα Toy τῆς ψυχῆς, ὡς 
μανίαι χαὶ τὰ τοιαῦτα, χαὶ τοῦ σώματος, ὡς φϑόαι. at γὰρ ἕξεις ἀμετα- 

χίνητοι ὑπὸ λόγου οὖσαι οὐχ ἤδη ἐπι ἰστῆμαι. ἴδιον γὰρ ἐπιστήμης τὸ ἕξιν 
εἶνα! ἀποδείξεως γνωστιχήν. τοιαύτη δὲ οὖσα χαὶ βέβαιός ἐστι, χαὶ οὐχέτι 

10 τῶν ἀρετῶν ἢ δι’ ἀποδείξεως γνῶσις αἰτία. ἐναργεστάτῳ ὃὲ ὑποδείγματι 40 
a ΄ ~ / ΄ 

τῶν χαμνόντων ἐχρήσατο τῇ προχειμένῃ ὑποϑέσει. 

p. 1105019 Μετὰ δὲ ταῦτα τί ἐστιν ἢ ἀρετὴ σχεπτέον. 

“τὶ ἢ ὙΠ πε Gane τεσ Προ CED MIDI Gee v met ὃ ὁριζόμενος πρῶτον λαμβάνει τὸ γένος τοῦ BOE ΤΟΙ ζητεῖ ὅ2 
γε 14 at \ ~ 3 ~ 4¢ at C \ a ἊΝ ΒΑ ΡΞ ! es _ 2 

τί γένος χρὴ τῶν ἀρετῶν τίϑεσϑαι. χαὶ ἐπεὶ αἱ τῆς ψυχῆς ἀρεταὶ ἐν 

Ov 15 Ψυχῇ. λαμβάνει τίνα ἐστὶ τὰ ἐν τῇ Ψυχῇ ar γα. ἐν γάρ τινι τούτων 3dr 
> " > , \ ΟἿ ~ 

εἶεν ἂν χαὶ at ἀρεταί. {τὰ δὴ ἐν ψυχῇ γινόμενα τρία φησὶν εἶναι, cae 
> ΄ Cin mes ἊΣ) Dhl ve Ἂ πε τ ΚΕΝ 2 ἼΩΝ Cee) \ b) 

δυνάμεις ἕξεις: εἴη ὃ ἂν λέγων τὴν ψυχὴν ταύτην, ἐν ἢ αἱ ἠϑιχαὶ ἀρεταί). 
» ws 5 ‘ 7 ‘ 

αὕτη 62 ἐστιν ἄλογος, ἐπιπειϑὴς δὲ λόγῳ, ὁποία ἐστὶν ἢ ὀρεχτιχή. ἐν γὰρ 
‘ ; Ξ = ; -, 

ταύτῃ ταῦτα, ὧν μνημονεύει. τὸ μὲν οὖν πάϑος ἐστὶ χίνησις τῆς ὀρεχτ'χῆς 
\ ΄ b) b] oC | ~ 9 - 

20 δυνάμεως αἰσθητὴ ἐπὶ φαντασίᾳ ἀγαϑοῦ ἣ χαχοῦ. αὐτὸς ὃὲ ἐναργῶς ἐδή- ὅ 

λωσεν, ὅτι ποτέ ἐστι τὸ πάϑος τῇ τε παϑῶν τινων παραϑέσει χαὶ τι 
τω . > σ CaS \ WY ie > \ 

πενεγχεῖν τὸ ὅλως οἷς ἕπεται ἡδονὴ χαὶ λύπη. εἶπε γὰ 
\ ~ “C = \ Ἄν neer \ by (een [ 4 

you χαὶ τοῖς πάϑεσι χαὶ ταῖς πράξεσιν ἡδονὴν χαὶ λύπην ἔπεσϑαι. χαὶ 
» a? ied ra - "Δ 

ταῖς ὀρέξεσιν δ᾽ ἕπεται ἥδονὴ χαὶ λύπη, χαϑόσον ὑετὰ πάϑους γίνονται. 
SEN \ ~ aa δ κῃ ne Nw pl etal Qn \ 
αρχαι γάρ τῶν TPAcewMy τα TOUT). οὐναυξις GE φησι. xa ας TAVY TKO! τῷ or 

τούτων λεγόμεϑα, τουτέστι ual) dis ἐπιδεχτιχοὶ τῶν παϑῶν ἐσμεν (ἀπα- 
Deis γὰρ ἂν ἦμεν, εἰ μὴ δύναμιν εἴχομεν τοῦ δέχεσϑαι τὰ πάϑη), ἕξεις 10 

δέ, “a? ἃς πρὸς τὰ πάϑη ἔχομεν 7 εὖ ἣ χαχῶς" εὖ ρῶς εἰ τον ἔχοιμεν 
πρὸς ταῦτα, ὅπερ ἐστὶν ἀρετῆς, χαχῶς δέ, εἰ ὶ 

80 ἐλλείποιμεν, ὃ χαὶ χαχίας ἴδιον εἶπε. τὰ μὲν οὖν ἐν oye γινόμενα τοῖς 

προξιρημένοις ἔστιν τρισὶν ἐπαγαγεῖν. εἰπὼν ὃὲ τὰ χαϑόλου χαὶ χοινὰ 

usta ταῦτα ἀπ᾿ αὐτῶν ἔλαβε ταῦτα ἅ ἐστιν αὐτῷ πρὸς τὰ προχείμενα 
χρήσιμα, ἀφ᾽ ἑχάστου χωρίσας. ϑεὶς δὲ ταῦτα τῶν ἐν τῇ Ψυχῇ γινομένων, 15 

χαὶ διὰ πλειόνων ἀποδείξας ἐν 

1 χαλὰ ἃ: τὰ χαλὰ Β ὃ ὑπάρξει Β: ὑπάρχει ἃ 4 ἤδη Β: ἤδη δὲ ἃ 

6 αἱ χαχίαι ἃ: χαχίαι Β 7 τοῦ σώματος Β: σώματος ἃ ὃ ἤδη Β: ἤδη 

χαὶ ἃ ἐπιστήμης Β: τῆς ἐπιστήμης ἃ 12 rhesis usque ad ἄνευ προαιρέσεως 

(p. 110664) a ὃ ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a ἕητεῖ Β: ζητεῖ νῦν ἃ 16 τὰ δὴ ἐν -- 

αἱ ἠϑιχαὶ ἀρεταί (17) a: om. B 18 ἄλογος B: ἡ ἄλογος μὲν a 22 ἡδονὴ 7 

λύπη Arist. 27 δέχεσϑαι B: δέξασϑαι a 28 ἔχοιμεν scripsi: ἔχομεν Ba 
81 ἐπαγαγεῖν τρισίν a χαὶ κοινὰ Β: χαὶ τὰ χοινὰ ἃ 34 det B: om. ἃ 
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πον Ἢ ~ ~ Ἃ 5 Fe > oe ae =e: ΡῈ ΟΣ J) ἊΣ, a Ξ᾿ 

μηδετέρῳ τῶν λοιπῶν ἣ ἐν τῇ ἕξει αὐτὰς εἶναι, (ἕξεις αὐτὰς) ἀπεφήνατο 35r 
\ 2 \ ~ , σ» ΄ » ς»»" > 

τῷ γένει, χαὶ ἕξεις βελτίστας διὰ τῶν ἑξῆς ἀποδίδωσι. 

p-1106a5 ᾿Αλλὰ διαχεῖσϑαί πως. . 19 

Κατὰ γάρ τινας (af) ἀρεταὶ ἀπαάϑειαί τινές εἰσ! χαὶ ἠρευίαι. ἀγαϑοὶ 30 
᾿ τὰ: | 

x “᾿ oA. ~ ΄ ba 

ὃὲ ἣ χαχοὶ οὐ γινόμεϑα φύσει, προαιρέσει δέ. οὐδὲν γὰρ (τῶν) φύσει ἄλλως 
ΟΥ̓ ee , A 5» 354? δὲ vC a ~ 

ἐϑίζεται, διὸ οὔτε φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται, GAR ἐξ ἔϑους Fury 
> \ ΄ ΄-“ o x \ Q_~ τῇ > ~ “ Sn rN σ = 

TED ιγίνονται. O&t OF LY) WOVOY οὐτως είπξιν OTL ξζεις. ορίσας OTL Ects τὸ 

/ ~ > A Ν ‘ oh eee ΑἹ 

γένος τῆς ἀρετῆς, προστίϑησι χαὶ tas εἰδοποιοὺς διαφοράς. ἀλλὰ πρῶτον 
a7 Ἂ ~ ° ~ 5 ΄ » Ψ 

χοινότερον ἀρετῆς ἀποδίδωσι ee ὅτι πᾶσα ἀρετή, OD ἂν ἡ ἀρετή, 
“4. ~ Vv 5 ~ 57, ~ " N #6 

10 εὖ τὸ οἰχεῖον ἔργον ἀποτελεῖ, εἶτα χατὰ τὸν λόγον τοῦτον ual τὴν ἰδιάζουσαν 30 

15 

20 

bo or 

30 

> > mae Σ 
τοῦ ἀνθρώπου ἀρετὴν ἀποδίδωσιν, ὃ χαὶ προηγούμενος αὐτῷ σχοπός. 

p- 1106226 Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ χαὶ διαιρετῷ. 

ς γτας χαὶ διὰ τῶν τΡΟε ΛΜΝ μον, βούλεται 45 

χαὶ διὰ τοῦ παρόντος τοῦτο χατασχευάσαι. φησὶ τοίνυν, ὅτι τὸ διαιρούμενον 

διττόν, συνεχὲς χαὶ διωρισμένον: ἐν ἅπαντι τοίνυν τούτῳ ἔστι τι πλέον χαὶ 

& ταῦτά ἐστι, χαὶ τὸ ἴσον. χαὶ τοῦτο μὲν φανερόν. λαβὼν 
5 ἘΝ is Q > , \ x Vv > x ΄ \ ὌΝ ᾿ 
ὃξ ταῦτα μετέλαβεν αὐτά, τὸ μὲν ἴσον εἰς τὸ μέσον, TO Oe πλεῖον χαὶ 

> ε "ἊΝ te QAN ~ ΄ 
ἔλαττον εἰς ὑπερβολὴν χαὶ ἔλλειψιν, προχατασχευάζων διὰ τῶν ὀνομάτων 

Φ ὦ ~ v \ > βούλεται δεῖξαι. τὸ O& χεφάλαιον τοῦ λεγομένου, ἔστιν ἐν παντὶ Grat- 50 
~ \ 4 \ ΜᾺ 5 μου \ \ "“ 

ρετῷ χαὶ πλέον χαὶ ἔλαττον χαὶ ἴσον λαβεῖν. διαιρετὰ δὲ χαὶ τὰ πάϑη 
Sp v ? > + \ > ~ 

χαὶ αἱ πράξεις: χαὶ ἐν τούτοις ἄρα ἐφ᾽ οἷς λαβὼν = τὰς ἐπιστήμας τοῦ 
~ >] ᾽ὕὔ , ΄ \ 

μέσου τοῦ xat αὐτὸν στοχάζεσϑαι, xal φεύγειν τάς te ὑπερβολὰς χαὶ τὰς 
΄ 

ἐνδείας. λαβὼν ὃξ χαὶ τὸ τὴν ἀρετὴν πάσης ἀχριβεστέραν ἐπιστήμης εἶναι, 

αἰνίττεται διὰ τούτων, ὅτι χαὶ 7, ire τοῦ έσου τοῦ ἐν ταῖς πραάξεσίν 

ἐστι ar χαὶ τοῦ ἐν τοῖς πάϑεσι, διὸ χαὶ μεσότης. | πῶς δέ, εἰ 8ὅν 
ἐν διαιρετῷ χαὶ συνεχεῖ ἐστιν, οὕτω ταῦτα ἔστι λαβεῖν; ἤδη χαὶ ἐν παϑει 

χαὶ ἐν πράξει, περὶ ἃ χεῖται ἢ ἠϑιχὴ ἀρετή. οὔτε γὰρ Teak οὔτε πράξεις s 

\ > 
t ποσᾶ. ποιότητες μὲν γὰρ τὰ πάϑη, αἱ δὲ πράξεις ὑπὸ τὸ ποιὸν ἂν εἶεν. 

«τ - ἔτι ἢ ἡδονὴ πρὸς τὸ μὴ εἶναι ποσὸν χαὶ is DOVWS “AT αὐτῶν γίνεται, 

ὥσπερ TO sige ἢ ἢ υὲν ἡ ἡδονὴ οὐχ ἐν χρόνῳ, ὅτι οὐ συμπληροῦται αὐτῆς 
΄ 

τὸ εἶναι ἐν ὄνῳ. GAN ἔστιν ὅλη χαὶ τελεία ἐν ὁτῳοῦν μορίῳ τοῦ 5 
Θ τ i Ἢ ae spac 

1 ἕξεις αὐτὰς a: om. B 2 τῶν B: τὸ a 3 rhesis inde a πρὸς δὲ τούτοις usque 

ad ἡ φύσις αὐτῆς (p. 1106a4—26) a 4 aia: om. B 5 τῶν a: om. B 

7 Ser a: ἕξεις B 7. 8 τὸ γένος ὁρίσας τῆς ἀρετῆς ὅτι ἕξις a 9 ante ἀρετῆς 

ins. τὸν a ἢ ἂν ἃ 11 τοῦ ἀνθρώπου Β: τῷ ἀνϑρώπῳ ἃ 12 rhesis usque ad 

ἢ ὀλίγον (p. 110603) a 15 τι χαὶ πλέον a 20 χαὶ τὸ ἴσον ἃ 22 στοχάσε- 

σϑαι ἃ 23 ἐπιστήμης ἀχριβεστέραν ἃ 20 συνεχεῖ χαὶ διαιρετῷ ἃ 28 ποσά 

Β: 

Be 

” ποσόν a 29 αὐτῶν B: αὐτὸν a 30 ὥσπερ B: ὥσπερ καὶ a ἢ ἡ μὲν 
) 4 o ’ μὴ 

ἢ εἰ μὲν ἡ 8 τι οὐ Β: ὅτι ἃ 
Ω ἢ 
« 
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~ 
U not A cris - « - τελειότης χαὶ τέλος ave fac rnc 95 

\YOUEYTOS χρόνου. τῷ EVTOL ξιναι TEASLOTYS χαὶ TEAS EVEN ELAS τῆς 99. 

f 4 

IY χατὰ φύσιν ἀχολουϑούσης εἴη ἂν. ταύτῃ οὐχ ἄνευ ype ἔτι πρόδηλον, 
σ ΄ Ξ ~ ᾿ ‘fp 

OTL πάσῃ πράξει παραχολουϑεῖ χρόνος. οὐχ ἔλαττον Ἢ περὶ πράξεις ἣ 
΄ ΄ 5 ΄ εν ΄ 

πάϑη ἢ ἀρετή. χαϑὸ οὖν ἐν χρόνῳ, ὃ δὲ χρόνος ἐν συνεχε 
ae ὍΣ. \ mes) \ hye eae ny Ψ Say res 7Q. χατὰ τοῦτο χαὶ αὐτὴ τὴν διαίρεσιν λήψεται. ἔτι εἰπὼν Ot: χατὰ τὰ πάϑη 

΄ ar , ΄ ΡῚ ΄, 

χινούμεϑα, ἢ δὲ τ" pea (ἐν χρόνῳ γάρ), εἴη ἂν χατὰ thy χίνησιν 

τὴν On αὐτῶν χαὶ αὐτὰ τὸ χινούμεϑα ὃὲ χατὰ τὰ navy χαὶ 10 

σφόδρα. χαὶ ἠρέμα. ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ πράξεις χινήσεις τινὲς ἢ διὰ ee 

ἐπεὶ οὖν at ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ πράξεις xual πάϑη, ταῦτα GE μετὰ χινήσεως 

10 χαὶ ἐν χρόνῳ, οὗτος δὲ ποσὸν χαὶ διαιρετόν: ὡσαύτως GE ual ἢ eee 

ἐν αὐτῷ. ἐν δὲ τούτῳ ἔστι λαβεῖν τὸ πλέον xat ἧττον χαὶ ἴσον. εἴη ἂν 

οὖν χαὶ ἐν ταῖς πράξεσιν χαὶ τοῖς παϑεσιν ἣ προειρημένη διαίρεσις. 

p. 110603 Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον. 15 

Μίλωνα τοῦτόν φησι tov Κροτωνιάτην ἀϑλητήν, ὃς τοσοῦτον ἀλχῇ τῶν 
15 ἁπάντων διέφερεν, ὥστε ταῦρον μὲν τοῖς ὥμοις βαστάσας τὸ στάδιον 

διῆλϑεν, οἰχίας δὲ xad? ἣν τοῖς Et τς cuvepyousvos ὡμίλει [Πυϑαγόρειος 20 

WY, μέρος τι πεπονηχυίας χαὶ μόνον οὐ χαταπεσεῖσϑαι τοῖς ἔνδον ἐπαπειλούσης 

αὐτὸς ὑποβὰς τὸ σαϑρὸν χαὶ ὑπερείσας διέσωσεν πάντας ὑπεξαγαγών. 

φασὶ δέ τινες αὐτὸν χαὶ pope μεγάλῳ χατά twa ὕλην βαδίζοντα xat 

20 μιχρὸν τῆς ὁδοῦ παρατραπέντα περιτυχεῖν, τὸν δὲ εἶναι ὑπό τινων πειρω- 
μένων σχίσαι χατεσφηνωμένον: τὸν δὴ Miwva τούτῳ περιτυχόντα, 
βιάζεσϑαι χερσὶ ual ποσὶ πρὸς τὴν διάστασιν χαὶ πλέον μὲν οὐδὲν ἀνῦσαι, 

πλὴν ὅτι τῶν σφηνῶν ἐχπεπτωχότων εἶτα τῶν μερῶν συμπεσόντων ἀλλή: 2 

λοις (ἤδη γὰρ ἐχεχμήχει τῇ βία αὐτοῦ), τοῦτον ὡς ἑτοίμῃ παγίδι περιχε- 

25 ϑέντα ϑηρίων δεῖπνον ὑπάρξαι. ; 

p. 110608 Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη. 

᾿Ἐπιχείρησις ἀπὸ τοῦ ἥττονος. οἷον εἰ γὰρ ἢ τέχνη ἥττων οὖσα 46 

χατὰ τοῦτο μὲν τὸ ἑαυτῆς ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πολλῷ μᾶλλον ἣ ἀρετή. 

λέγω δὲ τῇ» ἡ λα ἢ: τοῦτο πάνυ ἀχριβῶς τας διὰ τὰς ϑεωρη- 

80 tas, at οὐ τῷ μέσῳ χϑρανγτηριζογταῖν τῷ ὑπερβάλλοντι δέ, ὡς ἐπὶ τῆς 

χατὰ (ta) μαϑήματα ἐντρεχείας χαὶ ὀξύτητος. ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν 

5 τοῦτο Β: τούτῳ ἃ 9 πράξεις τε χαὶ πάϑη a 9. 10 χινήσεώς τε χαὶ ἐν 

χρόνῳ ἃ 11 ἧττον Β: ἔλαττον ἃ 12 χαὶ ἐν τοῖς πάϑεσιν ante χαὶ ἐν ταῖς 

πράξεσιν ἃ 13 rhesis usque ad τὸ πρὸς ἡμᾶς (p. 110600) ἃ 11 τοῖς ἔνδον 

χαταπεσεῖσϑαι ἃ 18 ὑπεξαγαγών B: ἐξαγαγών a 19 τινὲς αὐτὸν ἃ: αὐτῶ Β 

20 περιτυχεῖν B: παρατυχεῖν ἃ 20. 21 ante πειρωμένων add. πρώην a 21 περι- 

τυχόντα B: παρατυχόντα a 20 ἐχπεπτωχότων B: ἐπεπτωχότων a 26 rhesis usque 

ad εὑρίσχειν χαὶ αἱρεῖσϑαι (p. 11076) a 27 ἥττων B: ἣ ἥττων a 28 μὲν --- ἐπι- 

τελεῖ ἃ: τὸ εὖ τὸ ἑαυτῆς τελεῖ ἔργον Β 29 προσέϑετο B: προστέϑειχε ἃ ol τὰ 
a: om. B 
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30 
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ΠΣ ἘΠΕ ἔστι. οἱ Πυϑαγόρειοι ἐν τῇ τῶν χαχῶν μὲν συστοιχίᾳ τὰ B5v 
Vv ~ ~ 5 ~ 

πολλὰ χαὶ τὸ ἄπειρον ἔταττον, ἐν δὲ τῇ τῶν ἀγαϑῶν τὸ ἕν χαὶ τὸ 
, > \ aX \ \ ~ b) , ΄ ᾿ς 

ἐπερασμένον. εἰπὼν ὃς τὸ γὰρ χαχὸν τοῦ ἀπείρου ὡς of Πυϑαγό- 
Μ - ᾿ \ 9) > ων ~ ΄ ΄ 

ρειοι etxal he προσέϑηχε τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν τοῦ πεπερασμένου, ὡς 
\ , (a! 5 τ o a 

χαὶ τούτου ὕπ᾽ ἐχείνων λεγομένους εἶτα οὕτως ἀνταποδέδωχε πρὸς τὸ 
΄ 

π᾿ 

προειρημένον, ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαγῶς ἔστι. τὲ προξιρημξενοην, ETL τ Le υ PTAVEL πηλλάχως EGTL, TO 

o 

[=] - a 

πα {5} 

1 
Φ ἴω ͵ 

\ \ ‘ rc ln Ἁ ai 5 ’ id 

Sy “AL ἐστι TO μὲν PLOLNY, TO OS χαλεπῶν. SGTLY ἀρὰ 7, 
> \ TF ΄ or \ ΄ > ΄ ~ ~ 2 

ἀρετὴ ἕξις προαιρετχή. ἕξις μὲν ἢ ἀρετή" τοῦτο yap ἐδείχϑη τῶν ἐν 
»ν Δ ων κι ἘΝ Ε ΜΞ = an py 2 \ ee γ᾿ ΒΞΞ. = ha) \ 

fo εν οὖσα" προαιρετιχὴ GE διὰ τὰς ἐπιστήμας, at zat αὐταὶ 
\ fe > ~ -» , 

ἐν τὴν προαίρεσιν αἰτιῶντα!. τὸ 6 ἐν μεσότητι προσχεί- 
μ᾿ Ἁ ὃ ειχτιχόν ἐστι τοῦ χατὰ τί μεσότης, ἅμα δὲ χαὶ χω 

a , 

σ 
- ig \ 

O χαχιῶν. ἢ γὰ 
X sat ΄ " ἐδ τι 

αἰνετὰ μὲν “OL ἐν μεσότητι, οὔτε O& ὑπ Sie οὔτε ΘΗΝ χαχιῶν. τὸ δὲ 
\ 

My O97 

(=< 

- 

\ Ὁ ~ i f 
cap oe μας μεσότητι προσχείμενον τῆς “ATA TO πρᾶγμα μεσότητος 

“8. 

a εἰ 

ee 

a = Φ [Ὁ] Qa A € S ¢ < o2 ω) Ov a pa τὶ > a - a oO- 8. 
re) 
a 
a 

(= (Om - [Ὁ <= ~ Φ 
4 

S Cc a Ξ = εὶ 0] x 2 x 5 ον 
’ ΄ 

ὑπερόριον ταύτην ἀπέφηνεν, ἐπεὶ χἀχεῖναι μὲν τῆς προαιρέσεως ἤρτυνται, 
‘ 

> \ ~ 3 ~ ΄ , , ~ 

οὐ μέντοι χαὶ τῷ ὀρϑῷ ar MY usta τοῦ ἐν μεσότητι εἶναι. 

.1107a6 Διὸ χατὰ υὲν τὴν οὐσίαν χαὶ τὸν λόγον. Ρ t i 

‘H 2 / peg Dae ΤΑΔΕ re ap LER Oe US BSS ee ΤΆ, = a 3. Fok bel Bae , 

οὐσιᾶ TIS ἀρξτὴς ξν W500 τήτι Θῦτι bie cy τῷ ει αλρητητῆς. (ἢ 

ε 
ape wy 

ὲ μεσότης αὕτη αἰτία χαὶ τ 
εὖ ταύτῃ χαὶ εἴη ἂν ὥσπερ συμπέρα 
τοιοῦτος λύγος, οἷον % τῆς ἀρετῆς ἕξις, ἐν τς TH “ata TO Ev. 6 

δὲ πρῶτος Om εὶς ἔχει χαὶ τὴν αἰτίαν meprerhyuudvyy τῷ λόγῳ χαὶ Ov ἣν 
αἰτίαν περι Ἡσεται αὐτῇ ἣ ἐν τῷ εὖ ἀχρότης, ὃς εἴη ἂν ἕξις προαιρετιχὴ 

τῷ ὀρϑῷ wy τῆς περὶ τὰ πάϑη χαὶ τὰς πράξεις rieeplliaes RG ὡρισμένη 

ΐ [Ὁ] (η΄ 5 Al Φ 
oo 
Φ St a vi = 

Oo 
o- Us ad (=) a Q- wy Qu 

oO 
o a Q- wy 

/ ~ ν᾿ > 

λόγῳ, τῆς χατὰ τὸ εὖ as ο 
5 a af 5 

ϑεσότητας εἶναι (nat) λέγοντες, εἰ μήτε ἢ OmepBod 
τοῖς πάϑεσι χαὶ ταῖς πράξεσιν ὥρισται (τῶν GF μὴ ὡρισμένων οὐχ οἷόν 
=p } 3-7: ee δέξο Ν. >. Ἃ ον 1¢ > mann SS 2» - i “ἢ ἐ- 

τε λαβεῖν τὸ μέσον οὐδὲ ὁρίσαι), οὐχ ἂν εἴη apoE) βεσοτηξ, ὑπερβαλῆς 
ἽΝ ce here wei font ae ἋΣ mre 5 π on ον Ane) ene ἣ ΞΘ ῪΞ 
AGL ἐλλε as tile EY τ a χαὶ oe Out toe VOR Situ c iS Feed ag 

Bs 

οὔτε ne τῶν ait. pe ΝΝ τε χαὶ  ἐρδίψε ι ον. Ἃ οὐχ εὖ 
3 ΄ ϑδαΐϊ \ \ \ \ / Ὁ) , \ a) ¢ > , 

ἀντιλέγοιεν" Οοὐόξ γάρ TO χατᾶ TO πρᾶγμ, α μέσον ἔστι. περι Ὁ ἡ ABET, 

~ 

51 

dor 

19 

20 

25 

1 μὲν B: om. a 2 τὸ ἕν B: τότε ἕν a 20 rhesis usque ad zat ἔλλειψις ἐλλεί- 

Ψεως (p. 1107421) a 21. 22 ἡ δὲ μεσότης --- ἀχρότητος (22) a: om. B 25 

λόγω B: ἐν τῷ λόγῳ a 26 post ἂν add. οὗτος ἃ 27 πάϑη τε xal a 
29 zat ante λέγοντες a: om. B 30 πάϑεσί te καὶ a 31. 82. ὑπερβολῆς 

χαὶ ἃ 92 τῆς év— ἐλλείψεων (34) a: om. B 

ὠς 
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a wee 4 ~ ΄ ἃ ΄ WV. ΄ 9 

ὃ τὸ ἴσον τῶν περάτων ἀπέχειν οὐχ ἂν εἴη; εἰ μὴ τὰ πέρατα εἴη ὡρισμένα, 36r 
GAN ἔστι περὶ τὸ πρὸς ἡμᾶς μέσον χαὶ πρὸς ἡμᾶς σύμμετρον χαὶ μήτε 80 

ρ ii ' i t ϊ lat | 
3 as σ >} XN Ν “J ie ~ ia , ‘ 4 - 

περβάλλον ute ἐνδέον, ὥστε εἰ τὸ πρὸς ἡμᾶς ὑπερβάλλον χαὶ ἐνδέον PP ty ’ ih 
5" Ν ν᾿ ΄ wv ΄ b) 

mK ἔστιν ἀνεύρετον, οὐδ᾽ ἂν τὸ μέσον αὐτῶν ἄληπτον ἂν εἴη. ἔτι ἢ ἀρετὴ 
5 μεσότης λέγεται δύο χαχιῶν. οὐ τῶν χατὰ τὰς χαχίας περάτων. οὐχ ἂν 

οὖν χώραν ἕξει λέγειν εἰ uy γνώριμός ἐστιν ὁ ἐν ὑπερβολῇ χαχὸς χαὶ 6 

ἐν ἐλλείψει. χαὶ μὴ ὄντος ὡρισμένου τοῦ μέχρι πόσου, οὐδὲ τὸ μέσον 
τούτων εἴη ληφϑῆναι δυνατόν. od γὰ ἘΝ ἢ ϑρασύτης. δμοίως οὐδὲ feet ae \ i | ϊ 

μέχρι πόσου ἣ δειλία. οὔτε ἐπὶ τῶν περάτων τὸ μέσον ἣ ἀρετὴ ζητεῖ, 3 
74 ~ >) ~ ~ \ “4 a ~ 

10 ἀλλὰ τῶν ἐχτροπῶν (τῶν) ἐπὶ τὰ πέρατα, τὸ ὃὲ μέσον τῶν ἐν αὐτῇ 

οὐ χατὰ μῖξιν λέγεται τῶν ἄχρων ὡς τὸ φαιόν. οὐ γὰρ πάντα τὰ μέσα 
‘ 

τινῶν ἐ < μίξει by ὧν ἐστι μέσα τὸ εἶναι ἔχει. ἐπί τε γὰρ τῶν τεχνῶν τὸ 

μέσον τε zal εὖ οὐ μίξει τῶν ἄχρων ἀλλ᾽ ἀφαιρέσει te χαὶ προσϑέσει. 

οὕτω δὲ ἔχει χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν: ἔτι τὸ μεταξὺ τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν 
15 χαχῶν οὐχ ἐχ υἱξξως ἀγαϑοῦ τε χαὶ τοῦ χαχοῦ" ἀλλ᾽ οὐδὲ 6 προχύπτων 

ἐχ μίξεως τοῦ σπουδαίου τε χαὶ φαύλου, οὗτος μέσος τινῶν ἐχ μίξεως 
ἢ 354) Sai ΄ Δα» 3 δὰ ~P >] \ ~ a7 \ as e \ 

ἐχείνων: GAN οὐὸδὲ ὁ ἕξ ἀριϑμὸς μῖξις ἐστὶ τῶν δέχα χαὶ δύο χαὶ διὰ 
~ 5 ~ x34) 5ΦΝ - , , fn ~ 

τοῦτο μέσος ἐστὶν αὐτῶν: ἀλλ οὐδὲ ἐν τοῖς συνεχέσι TO μέσον μίξει τῶν 
Vv 5 S ~ “» , 

ἄχρων᾽ GAN οὐδὲ τοῦ χύχλου τὸ χέντρον ex μίξεως τῆς περιφερείας ἐστὶν 
~ ΥΓ - 5 

20 αὐτῆς μέσον. ἔνια γὰρ μέσα οὐ μίξει τινῶν ἐστι μέσα, ἀλ 

αὐτῶν λέγεται. ἄλλον γὰρ τρόπον ἐπὶ τούτων τὸ μέσον. 

[Ὡ (ῳ] os R yy p. 1107222 Ὥσπερ δὲ σωφροσύνης χαὶ ἀν 4 

\ 

᾿Ανδρίας χαὶ οὐ τς πρῶτον μνημονεύει ὅτι ἀναγχαιότατα χαὶ ὃ0 

φυσιχὰ πάϑη, περὶ ἃ at ἀρεταὶ αὗται, χαὶ μάλιστα δεόμεναι βοηϑείας, 

ἐπὶ πλεῖστον αὐτοῖς ἀπο ot μὲν χαϑόλου χοινότϑροί τῷ qn Ms - Ξ Oo x 2 - 

΄ 

εἰσιν. ἐν μὲν ταῖς ἐπιστήμαις οὐχ éx τῶν χαϑ᾽ ἕχαστον ἢ πίστις" αἵ 

γὰρ ἀποδείξεις διὰ τοῦ χαϑόλου χαὶ dv αὐτῶν τὰ ὑπὸ τὸ χαϑόλου δείχνυται 
" v 

χαὶ πίστιν λαυβάνει. τὸ γὰρ τ δυσὶν ὀρϑαῖς ἔχει τὰς τρεῖς γωνίας 

ἴσας, ὅτι χαὶ πᾶν τρίγωνον. διὸ οὐ χενὸν zy ἐχείνοις τὸ χαϑόλου χαϑ᾽ 

80 αὑτὸ χαὶ | χωρὶς τῶν xa’ Exacta λαμβάνειν. ἐπὶ ὃὲ τῶν πραχτῶν τὸ 36v 
πιστὸν τῶν περὶ αὐτῶν λόγων ex τῶν xa? ἕχαστα" περὶ γὰρ ταῦτα χαὶ 
> , ς » \ ε > ΄ “᾿ ;" 
ἐν τούτοις at πράξεις. ὅτι γὰρ ὃ ἐλλέβορος χαϑαίρει οὐ πιστόν, ἂν μὴ 

τοῖς xa’ ἔχαστα ἐφαρμόζοι. οὐδὲ γὰρ τὸ ϑερμὸν χαλᾷ ἣ τὸ ψυχρὸν 

1 ὃ τὸ] ὦ tH corr. ex ὃ τὸ Β: ὃ τῷ ἃ ἀπέχειν Scripsi: ἀπέχει Ba 2 περὶ ἃ: 

παρὰ B 3 ὑπερβάλλον τε καὶ ἃ 6 γνώριμός scripsi: γνώρισμός Ba ὑπερβολῇ B: 

ὑπερβολαῖς a 8 εἴη δυνατὸν τούτων ληφϑῆναι a 9 τῶν ἐπὶ Β: ἐπὶ ἃ 14 ἀγα- 

ϑῶν τε χαὶ ἃ 15 ἀγαϑοῦ τε χαὶ τοῦ χαχοῦ ἃ: ἀγαϑῆς καὶ χαχῆς B 16 χαὶ τοῦ 

φαύλου Β: τὲ χαὶ φαύλου ἃ 11 χαὶ δύο ἃ: τῶν δύο Β 20 ἐχ ποσότητος ἃ: ἐχ- 

πτώσει B 22 rhesis usque ad ἐπὶ τούτων συμφωνεῖν (p. 1107932) a 23 zat 

GVAYRALTATA ἃ 24 πάϑη B: πάϑει a 25 ἐπὶ πλεῖστον B: ἐπιπλεῖστα a 

26 xad? ἕχαστα a 28 γωνίας tas τρεῖς ἔχει a 90 πραχτῶν B: πραχτιχῶν a 
Ὁ . ὯΝ ΟΣ “᾿ ΠῚ 

dl γὰρ Β: δὲ ἃ 90 ἣ Β: οὐδὲ ἃ 
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πυχνοῖ. ἐχ γὰρ τῶν xa¥? Exacta χαϑαιρομένων t ὑπὸ τοῦ ἐλλεβόρου ἢ πί 
Γι 

τοῦ πάντα ἐλλ Aeonoy χαϑαίρειν. ὁμοίως \ 

Las a ~ 
’ 

>I 5 \ 

O= χαὶ ἐπὶ τῶν πραχτῶν 

, 
~ 
στι 

αἱρετῶν τὰ λεγόμενα ταῖς αἱρέσεσιν ἐφαρμόζειν δεῖ. ἂν ὃξ λέγῃ μέν 
> 

ἀδιάφορον τὴν ὑγείαν. wyxetr δὲ xal ἐν τῇ περὶ αὐτὴν χρίσει 

vw ὡ-: = < 

χαὶ 5 

TLS 

τε χαὶ σπουδῇ 

ὃ τὸ προ νὰ φυλάττῃ; χενός ὃ λόγος ὃ χαϑόλου. χαὶ ὃ λέγων δὲ ταῦτα 
΄ , \ 

ἀδιάφορα μὲν εἶναι, ἀλλὰ τῷ σοφῷ, μηδένα δὲ συγχωρῶν τῶν χατ᾽ αὐτὸν 

εἶναι σοφόν, δισλογεῖ τὸ μὴ δὐνασθαὶ τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῖς πραχτοῖς 
χαὶ ταῖς αἱρέσεσιν ἐφαρμόζειν. 

p. 1107232 Ληπτέον οὖν ταῦτα ἐχ τῆς διαγραφῆς. 10 

, , , ΄ ΄ Vv \ , \ ~ "εἰ - 

10 Διάγραμμα τι βούλεται ὑποτετάχϑαι ἔχον τὰ πάϑη τὰ τῶν ἀρετῶν 
ὑποχείμενα χαὶ τὴν ἀρετὴν χαϑ᾽ ἕχαστον αὐτῶν τὴν οἰχείαν χαὶ τὰς 

,ὔ ΄ c ‘ lon Zz a ΄ ς ΄ 

χαχίας, τήν τε ὑπερβολὴν χαὶ τὴν ἔνδειαν: ᾧ διαγράμματι ἐφαρμόσει τὰ 15 

ἑξῆς τιϑέμενα, δι᾿ ὧν δείχνυσιν ὅτι μεσότητες αἱ ἀρεταί, χαὶ τὸν ἀποδιδό- 
Υ 

WEVOY τῆς ἀρετῇ 
ἊΝ J) / 

15 διὸ αὐτὸ μόνον econ a5 πίστιν 
enced [Ὁ 2 i 

a ~ > \ \ \ > ~ 

δεῖται ἐπαναλαβὼν τὸν περὶ αὐτῶ 

υὲν οὖν φόβους χαὶ da 

τὴν ἀνδρίαν, τοῦ μέσο" τοῦ 
20 χαὶ πραχτιχήν, χαχίας ὃὲ τὸν μὲν ἀ 

ς λόγον ὅτι “ ἑχάστῃ 
= ΧῸΣ \ (NEE δ 

TOUTWY XAL OFLEAS 

ROR EE Sieh τιν τύγτωνς ερβολῇ ual ἐλλείψει. ὅσα γὰρ ἐπεξεργ 
ν USOOTYTL, Al OS χάχιαι SY ὑπερβολὴ χαὶ ξλλξίῳξι. οσα (4p Ξπεςερὴ 

ν λόγον ἐν τοῖς ἑπομένοις ἐρεῖ. 

poy. περὶ ane χαὶ ϑάρρη ἀρετὴν 

ἐν τοῖς πάϑεσι τούτοις οὖσαν προαι tee! 

τινα λέγει (πολλὰ γὰρ εἶναι τῶν τοιούτων ἀνώνυμα), 

ἄφοβός τις 6 τοιοῦτος ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δεῖ (λέγεται γὰρ χαὶ 

ἄφοβος, ὅτι οὐ φοβεῖται ἃ μὴ det), τὸν Ὑ5 Sy ὧν “ ue ole . Μὴ ol ls 

φανερὸν ποιήσει. 

\ 

i 

~ ¢ 3 \ 

πῶς αἱ ἄρξεται 

χήν τε 20 
\ ~ > , ¢ , , 

πὸ τῆς ἀφοβίας ὑπερβάλλοντα ἀνώνυμόν 
y 3 τν 

εἴη 0 ἄν, φησίν, 
΄ ~ 

0 ἀνδρεῖο ς 
a\ 5 

ὃξ ἐν τῷ ϑαρρεῖν ones βάλλοντα 
C , ay Vv ~ 5} ~ Cc la ΠῚ c 

ὕρασύν. σύυνεμ, πίπτειν ὃὲ ἔοιχε τῷ αὐτῷ 7 “ay ἐχάτερον ὑπερβολὴ ὡς 

25 ἐπὶ τὸ ΠῚ παραχολουϑεῖν. διὸ ὕρασεῖς ἐν τῇ σ 
΄ ΖᾺ , ᾿ς 

ἑχάτερα τὰ προειρημένα ὑπερβάλλοντες πάϑη. πρόσεστι 
~ > » \ a ΄ 

πρὸς τῷ ἀφόβως τὸ χαὶ ἀλόγως ἰτητιχὸν πρὸς τὰ δεινά. 

φοβεῖσϑαι ὑπερβάλλων, ὃς 
ὑπερβάλλοντι. ἐλλείπων δὲ 

80 στρέφει" χαὶ γὰρ ὃ ὕπερβ 

(Tr : - : 
τὸ ϑαρρεῖν, χαὶ ὃ ἐλλε 
«ΨΚ \ , δι 2 cd rR ΄ byes | ὯΝ 

διὸ χαὶ μία ἢ ἐξ αὐτῶν χαχία. ἐπὶ ὃὲ 
6 μὲν ὑπερβάλλων ἐν τῷ ϑαρρεῖν ἄφοβο 

Vv vn 5 μὰ 4 ‘ 

εἴη ἂν (ἐν) ἐναντίῳ πάϑει τῷ χατὰ 
\ 

‘ 
τῷ ϑαρρεῖν, δειλός. ἐπὶ μὲν 

τοῦ ϑρασέ 
ὃ 5 / 

$, OUXETL 

συνηϑείαᾳ ot 

\ 

τοῦ δειλοῦ aytt- 

λεί Bakaly ἐν τῷ φοβεῖσϑαι πάντως ἐλλείπει 

ος οὐχ οὕτω" χαὶ 

χα 

7 ϑρασύτητι 25 
‘| | 

τ 
ὯΝ 3 \ 

O O& ἐν μὲν τῷ 
ι͵ 

τὴν ἀφοβίαν 

χατὰ 

a 

& χαὶ ὁ ἄφοβος ϑρασύς. 30 

ὧν περὶ τὸ ϑαρρεῖν ὑπερβάλλει ἐν τῷ φοβεῖσϑαι. 

(2p 
2s 

τούτῳ γὰρ χαὶ ὃ ἀνδρεῖος χα τις εται. τίς οὖν ἣ διαφορά; ὅτι τῷ 

85 μὲν ἄλογον τὸ ϑαρρεῖν, τῷ δὲ μετὰ λόγου. 

καϑαιρομένων B: καϑαιρομένου ἃ 2 δὲ Β: δὴ ἃ ὃ φυλάττη Β: φυλάττει ἃ 
χενὸς ὁ καϑόλου λόγος ἃ 9 rhesis usque ad ἐλλείπων δειλός (ρ. 110104) ἃ 11 xad? 

ἕχαστον B: καϑέχαστα ἃ 19. μεσότητες scripsi: μεσότητος Ba 24 συνεμπίπτειν 

B: συνεμπίπτει ἃ post ἔοιχε add. zat ἃ ἑχάτερον B: ἕτερον a 25 συνη- 

ἡεία B: συνήϑει a 25. 26 nad? ἑκάτερα B: χαϑεχάτερον a 26 ὑπερβάλλοντες B: 

ὑπερβάλλοντα a καὶ aad post δὲ a 27 πρὸς τῷ ἀφόβως τὸ χαὶ ἀλόγως a: πρὸς 

τῷ ἀφόβω χαὶ ἀλόγω B 28 ἐν ἃ: om. B 
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σι 

10 

τῷ σι 

p. 110765 Καὶ περὶ τὰς λύπας μεσότης μὲν σωφροσύνη. 36y 

Τὴν σωφροσύνην περὶ ἡδονὰς χαὶ λύπας μεσότητα λέγει, οὐ μὴν πάσας 52 
‘ > 2\ A “~ cr ~ Ἁ ΄ ea ‘ bm) 

τὰς ἡδονάς. Frttov 6& περὶ λύπας 7 ἣἧδονάς. μᾶλλον γὰρ ἢ δονὴ εἰδο- 

ποιεῖ τήν τε eee χαὶ τὰς ἐναντίας αὐτῇ χαχίας τῆς λύπης. εἰπὼν 

δὲ νῦν ὅτι Ἔν αὶ πάσας τὰς TOovds ἐστιν ἢ σωφροσύνη μεσότης, ὅτε 
| ΄ 

Ι Ξ τοῦτ τς yet, τότε ἐρεῖ ὅτι περὶ τὰς σωματιχὰς ὃ7τ 
\ 

TPO {ODE 0) DS περι 

ἡδονάς ἐστι χαὶ τούτων τὰς περὶ ag 5. ἄλιστα. ἀλλὰ χαὶ διότι ἧττον 
Ξ σ \ > ΄ ? \ > ~ ~ 

περὶ λύπας ἐστὶν ἡ περὶ ἥδονάς" xa}? ὅσον yap οὐ λυπεῖται ἐπὶ τῇ τῶν 
~ * 2 

ἡδονῶν ἀπουσία, χατὰ τοσοῦτον χαὶ Ti λύπας εἶναι λέγεται. thy ὕπερ- 
TUN > ¢ δ 3 ΄ >. 

βολὴν δὲ τὴν περὶ τὰς ἡδονὰς ταύτας ἀχολασίαν ὙΠ οὐ πάνυ ὃὲ 
¢> \ 

περὶ τὰς ἡδονὰς λλείποντας γίνεσϑαί φησι. διὸ οὐδὲ ὀνόματος ἢ χαχία 
ar Bs is δ 

αὕτη τετ τ οὐδὲ ὃ ἔχων αὐτήν: αὐτὸς ὃὲ ἀναίσθητον αὐτὸν λέγει" 

οὐχ ἂν δὲ εἴη χύριον ὄνομα τοῦ ἐναντίου χαχοῦ τῷ ἀχολάστῳ. δεῖ γὰρ 
αὐτὸν ὡς χατὰ τὴν ἡδονὴν ἐλλείπει οὕτως ὅπερ σλχεν χατὰ τὸ λυπεῖσϑαι" 
τοῦτο δὲ οὐχ ἀνα!σϑήτου. 

»Γν aX ε + vs 
p-1108a4 Ἔστι δὲ χαὶ περὶ ὀργὴν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις χαὶ 

ό 

ν \ 5 , ec 

Meta τὴν μεγαλοψυχίαν περὶ πραότητος διαλέγεται, ὡς χαὶ αὐτῆς 11 
> Εἰ {) [2] ἘΣ A a [= 2a <= ΄ a 

= 
ay 

4 ἌΝ = C τοὶ - me - “ - ς. χολαζει γὰρ τὸν ϑυμὸν ἣ πραότης" χολαάζει δὲ δι 

i 

= ae ἘΞ ἊΝ a ἐς ad} LO Ξ es) \ , la ὌΝ ΧΩ, 4 " ἀτιυίας." εἰ δὲ τοῦτο, εὐλόγως μετὰ τὴν μεγαλοψυχίαν ἐτέϑη, ἀλλὰ οὐχὶ 
pe As = >) > , ‘ as με Ἃ ἃ Cc X ied 

μετὰ τὴν ἀνδρίαν. xat [] περὶ τὸν ϑυμὸν χαὶ αὔτ τῇ ὥσπερ 7 ἀνὸρία, ἣ 
> \ \ ς >> ΄ > ΄ a τὰ > \ x 

οὐ περὶ τὸν ϑυμὸν ἀδεχάστως εἰπεῖν 7 ἀνδρία. ἐπεὶ οὕτως ἂν ὁ ὀργίλος 
ἀνδρεῖος ἢ ϑρασὺς yy" ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ΤΟΝ υαλιστα γὰρ Ot δειλοὶ ὀῤγίλοι 15 

t (xat) εἰ Do 
Se ee 

ϑυμὸς ὄρεξις ἀντιλυπήσεως, οὐχέτι xa α 
0 

( τῷ μιχρόψυχοι εἶναι. ἄλλως τ 

, . ) 

ot 

λιν a rae v = ZL >) ¢ Ps X 

ἀρετὴ ἀλλὰ διά τι ἄλλο. τὸ μέσον πρᾷον ee .-- οὐχ ὡς αὐτοῦ τὸ 
τῆς πραότητος ὄνομα χαινοτοιεήσαντας τοῦτο εἶπεν. Ξὸ ται γὰρ χαὶ παρὰ 

7 

ΠΣ χαὶ ἄλλοις παλαιοτέροις, ἀλλ᾽ ἐφ ἑτέρων χείμενον σημαινομένων 
. . . 5 \ ~ ~ Vv . \ 

αὐτὸς ἐπὶ τῆς νῦν ἤνεγχε διαϑέσεως. χεῖται γὰρ ἣ ee πὶ τοῦ ἡσύχου 
ε SLA rie σον fe ~ ΄ ε - - 

χαὶ ἀεὶ τῷ ἡσύχῳ (ὃ) πρᾶος παράχειται. ὡσαύτως χαὶ ὃ ὀργίλος ἐπὶ τοῦ 30 
/, 

ξ) Ἶ φυσιχοῦ χειμ, Ὡς ὑπερβολῆς τοῦτο τάξας 
ι 

δοχεῖ χαινοτομεῖν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον χαὶ περὶ τῆς ἐλλείψεως τοῦ 

ἀοργήτου φαμέν. μόνη δὲ ἢ ἀοργησία χεχαινοτόμνηται ᾿Αριστοτέλει. 

1 rhesis usque ad ὑφ φηγημένον τρόπον (p. 1108b4) a 4ce B: om. a ὃ πάσα 

τὰς Β: τὰς πάσας a 5 ὅτε Β: ὅταν ἃ 7 διότι a: διὰ τί 8 ἐπὶ ἃ: ἐν B 

10 τὴν Β: καὶ τὴν ἃ 13 ἐναντίου B: ἐναντίως ἃ 14 ἐλλείπει B: ἐλλείπειν a ὑπερ- 

βάλλειν Β: ὑπερβάλλων ἃ 16 rhesis usque ad ἡ 6° ἔλλειψις ἀοργησία (p. 110849) a 
21 

om. 

ἡ (ante περὶ) Ba: ego cancellavi 24 zai a: om. B 25 ἀρετὴ add. post xa αὑτὴν a: 

B 26 αὐτοῦ a: αὐτὸ B 90 ἡσύχω B: ἡσυχίῳ a ὁ (ante πρᾶος) a: om. B 
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p. 110829 Εἰσὶ δὲ zat ἄλλαι τρεῖς μεσότητες. 37 

, Ἂν > > > ΄ ».,κΖ > ΄ > \ > 

ὑεσότητές εἰσιν, οἷον ἀλήϑεια φιλία εὐτραπελία. ἀρεταὶ οὖσαι 
, ) > ~ » id , c 

περὶ olxeta τινα. ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἔργων ἢ ἀνισότης φανερά. ὃ γὰρ 40 
΄ ‘ ΄ - Ἃ 4, > 

ρων TA αὑτοῦ ἢ συστέλλων 
΄- - v 5 » » 

οὔτε ἐπὶ τὸ ὑεῖζον οὔτε ἐπὶ τὸ ἔλαττον état 
~ \ ae 34 ~ SY ς΄ 

μέσος. πῶς δ᾽ ἂν ἔτι ἐπὶ τοῦ ἡ τὰ αὐτὰ λόγῳ ἀληϑοῦς 6 τὸ μέσον αἵρού- 
wsvoc ἐπαινετὸς εἴη. δῆλον γὰρ ὅτι πανταχοῦ χαὶ ἀεὶ τὸ ἀληϑεύειν αἱρετὸν 

ν , a + ~ ~ ΄ 

ἀλλ οὐ μέσως. 7 ἔστιν ὅπου det zal τῷ eh χρῆσϑαι ὡς ἐν φαρμάχου 
ΜᾺ gi \ ee 2 Bete bm Δ \ \ \ 

εἴδει, χαϑὰ xat [Πλάτων φησίν; ἀλλὰ χαὶ τὸ Ses τειν περὶ ἐνίων xat 
σ 5 QA = ‘ \ a 3 ὌΝ ~ > \ > e > \ 

ὅτε οὐ δεῖ xal πρὸν οὺς οὐ δεῖ, εἰ χαὶ ἀληϑῇ ely, ἄτοπον. 6 OH χατὰ 
Lees a »Μ Ἃ 5 σα ΔΑ ae \ > er - us ταν. v 4 ΝΆ -Ὁ Ξ 

ταῦτα πλεονάζων εἴη ἂν χαχῦς τε χαὶ ἀλαζών, χαὶ εἴη Av χαὶ τοῦτο τῆς 45 
A! X λ - Ἃ 29. ΄ » , > 3 

ἀλαζονείας, οὐ μόνον τὸ ψεύδεσθαι ἐπὶ to μεῖζον ἣ οὐδὲ λέγειν περὶ τὸ 
΄ 

ἀληϑείας μέσον χαὶ μέσως ἀληϑῆ. ἀλλὰ χαὶ fT τὸν περὶ τὸ ἀληϑὲς τὴν 
> . ited ΝΜ, \ > 

ἀρετὴν χαὶ τὴν μέσην ἕξιν ἔχοντα, Os εἴη ἂν ὁ ἀληϑὴς χαὶ μὴ διαστρέφων 
αὐτὸ τῇ ὑπερβολῇ ἣ τῇ ἐνδείᾳ, ὁ GE τὸ μέσον χαὶ χατὰ χαιρόν τε χαὶ 

a ~ δ ~ » ΄ ” bh 

πρὸς οὺς δεῖ χαὶ περὶ ὧν Get τἀληϑῇ λέγων ety ἂν ὁ ahydys. 7 ἀληϑὴς 
, ~ ΄ nV 

ἐν μεσότητι τὰ προσόντα αὐτῷ προσεῖναι λέγων, (ὑπερβάλλων 
2 ΄ δὲ χαὶ οὐχέτι ἀληϑεύων ἀλλὰ ψευδόμενος χαὶ τὰ μὴ προσόντα προσεῖναι 50 

λέγων) ἀλαζὼν ὥν: ἐν προσποιήσει γὰρ ἀλχηϑείας οὗτος, οὐχ ἐν ἀληϑεία: 

εἴρων ὃὲ ὁ ἐπὶ τὸ ἔλαττον ψευδόμενος. ὡς εἶναι τούτους μὲν προσποιου- 
΄ \ > QZ \ > 5 be ae \ > ~ , 

uevous τὸ ἀληϑές, tov δὲ ἀληϑεύοντα. εἰσὶ δὲ χαὶ ἐν τοῖς πάϑεσιν. 

ἐζήτηται πῶς εἰπὼν χατὰ τὰ πάϑη μήτε ἐπαινεῖσϑαι μήτε ψέγεσϑαι νῦν 
_ 

\ fx 70 1! \ 1 5 ΄ ᾿ς ΄ ὑ 

ἔγει τινὰ εἶναι πάϑη ψεχτὰ χαὶ ἐπαινετά. 7 οὐ λέγει ἁπλῶς ἂν πάϑη 
x >~ \ \ , piney 2 +. \ ς vy \ \ SNL 

τὴν αἰδῶ xal τὴν νέμεσιν, ἀλλ᾽ οὐὸὲ tas ὑπερβολὰς χαὶ τὰς ἐνδείας 
»»ν \ \ ΄ \ + \ \ . > , or 

αὐτῶν, ἀλλὰ δια ϑέσεις τινὰς πρὸς πάϑη μόνα, τὸ εὖ xal τὸ μὴ ἐχούσας, ὃτν 
ee Re aR τς ἐπεν ττς DE Aneesh Bas Gh a ene mente οὐχέτι GE χαὶ πρὸς πράξεις: ἣ ὃὲ ἀρετή ἐστιν ἕξις προαιρετιχὴ περὶ πάϑη 

wv \ > 

υὲν μεμέτρηται, τὰ δέ ἐστιν 
Ne ii Y -“ ey ΄σ \ 

χαὶ Tpacers. Ett τὰ οὕτω λεγόμενα πάϑη τὰ 

y 

α Ξ 
v a ᾿ πατοῦν \ el ww 7Q. v vy v ! 

ἄμετρα" (κατὰ δὲ ta) ἁπλᾶ πάϑη οὔτε ἔπαινος οὔτε ψόγος. 

΄ 

Ρ. 1108235 Νέμεσις δὲ μεσότης φϑόνου. 

r , uv ~ , ΄ 

Ἶητήσει ἄν τις εὐλόγως, πῶς μεσότης ἣ νέμεσις φϑόνου χαὶ ἐπιχαιρε- 

80 χαχίας χαὶ ὑπερβολῆς χαὶ ἐλλείψεως, περὶ λύπας χαὶ ἡδονὰς τ ἐπὶ τοῖς 

πέλας συμβαίνουσι γινομένας. δοχεῖ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἤϑους εἶναι τό τε 10 

1 rhesis usque ad μέσως αἰδήμων (p. 1108835) ἃ 4 τὰ Β: oma 8 [Ιἰλάτων] 

Rep. II 382¢ τὸ B: τῷ ἃ 12 χαὶ μέσως ἃ: τὸν μέσον Β 18 ἀληϑὴς Β: 

τηρῶν τὸ ἀληϑές ἃ 14 τῇ ὑπερβολῇ Β: ἣ τῇ ὑπερβολῇ ἃ τε B: om. ἃ 
16 ὑπερβάλλων --- λέγων (18) a: om. Β 18 ὧν insiticium videtur 20 τὸν B: 

τοῦτο a 21 εἰπὼν πῶς a 22 εἶναι πάϑη τινὰ a 25. 20 πάϑη τε καὶ πράξεις ἃ 

27 xara δὲ τὰ a: om. Β 28 rhesis usque ad χαιρὸς ἔσται (p. 11087) a 29 ζη- 

τήσαι scripserim 30 καὶ (ante ὑπερβολῆς) B: om. a λύπας καὶ ἡδονὰς B: λύπην 

καὶ ἡδονὴν ἃ 
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λυπεῖσϑαι ἐπὶ τοῖς τῶν ἀγαϑῶν εὐπραγίαις χαὶ τὸ χαίρειν ἐπὶ ταῖς τῶν 37v 

ἀγαϑῶν δυσπραγίαις, ὃ χαὶ αὐτὸς δείχνυσιν ἐν ταῖς βΠτορυ τοῖς τέχναις. 
6 γὰρ λυπούμενος ἐπὶ ταῖς τῶν ἀγαϑῶν εὐπραγίαις οὗτος χαὶ ἥδοιτ᾽ ἂν 
τῶν ἀπαϑῶν NETS IND et δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν εἶεν αἱ ἕξεις ὅ τε φϑόνος 

ty ree Ὁ) 

τ 
5 χαὶ ἢ ἐπιχαιρεχαχία διεστῶτα ὡς ὑπερβολὴ ual ἔλλειψις: τοῦ αὐτοῦ γὰρ 

. 

5? yv > 

ts° 
\ ε με 8, 

wow. εἰ OF μὴ αὗται διεστᾶσιν. οὐδ᾽ ἂν 7 νέμεσις αὐτῶν εἴη μεσότης. 
t ὃ ive 

P) οὐ 

Vs A 

μὲν οὖν ἔλεγον τὴν νέμεσιν μεσότητα un τούτων εἶναι ἀλλὰ φϑόνου, 15 
\ 

ς ἐστι λύπη ἐπὶ ταῖς τῶν ayad@y εὐπρατίαις. xat ud. % ἐπιχαιρεχακίας 
> \ SN ~ / me Vd δ δ ἀλλὰ τοῦ ἐπὶ πᾶσι λυπουμένου, τοῦ ἐπιλύπου τε χαὶ λυπηροῦ χληϑέντος, 

) 7 ΄ ΄ 5 ~ ΄ 

10 ἀλλ᾽ οὕτω τὸ ὑπερβάλλει ιν χατὰ τὸ λυπεῖσϑαι (ἢ γὰρ νέμεσις μεταξὺ ἂν 
{2 ~ ~ ~ τούτων ἐτάχϑη. λύπη οὖσα (Ext) ταῖς τῶν χαχῶν εὐπραγίαις) ἀλλὰ φϑόνου 

5 BS ε ΄ 

an & ἐπιχαιρεχαχίας, ὡς εἴρηται. ἣ δύναται xat ὃ ἐπιχαιρέχαχος ἐναντίος 

εἶναι τῷ το, ὥσπερ χαὶ ὃ φϑονερὸς ἐπὶ πᾶσι τοῖς χαχοῖς χαίρων 
χαὶ ὑπερβάλλων χατὰ τὸ χαίρειν. χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς οὕτω νῦν δοχεῖ τοῦ 20 

18 τε φϑόνου χαὶ τῆς ἐπιχαιρεχαχίας “μνημονεῦσαι. τὸν μὲν γὰρ φϑονερὸν 
΄ 2 " . 

My ay a RQ? a λέγει λυπεῖσθαι tots εὖ πηι τὸν ὃ SE I ἐπὶ 
N -- πᾶσι χαίρειν τοῖς χαχῶς πάσχουσι. δοχεῖ Os wy τοῦ αὐτοῦ εἶναι τό τε 

5 ” 5 , , cn 

ἐπίλυπον χαὶ τὸ ἀμέτρως πάλιν ἡδόμενον. 

Ρ. 110801 Ilept δὲ δικαιοσύνης. 34 

) Ὁ . , \ \ ~ ~ ΄ > va \ \ 90 

20 Exel ἢ διχαιοσύνη χατὰ τὴν τῶν. εδινῶν νομην SOT τὰς ἀλη ον 38r 
σύμβολα. veneer μὲν τοῦ χατ᾽ ἀξίαν ἴσου, ἐπανορϑωτιχὴ Gs τῆς ἐν τοῖς 
συμβόλοις διὰ πλεονεξίαν ἀνισότητος, χαὶ διὰ τοῦτο πλείονος ἐδεῖτο λόγου, ὅ 

εἰς τὸ ἑξῆς ἀναβάλλεται τὸ περὶ αὐτῆς ἐρεῖν, χαὶ πῶς ἐστιν ἢ διχαιοσύνη 
μεσότης. πᾶσαι πάσαις ἀντίχεινταί πως. χαλῶς τὸ πῶς, OD. γὰρ 

ἁπλῶς. εἰ γὰρ τοῦτο, ἀνήρητο ἂν τὸ ἕν τῷ ἑνὶ ἐναντίον εἶναι. πῶς, οὖν 

ναντία 
τῷ or 

Ov 

5 ~ 4.4 ,- ’ὔ Ἁ 

ἀντίχεινται πᾶσαι πάσαις GAN οὐχ ἁπλῶς. χαϑόσον ὌΝ γὰρ τὰ 
5 Vv 

πλεῖστον Neon: διεστήχασι, τοῖς ὃὲ πλεῖστα δι Ξστηχήσιν ἔσχατον ἐν- 

τυγχάνομεν (ἀπὸ γὰρ τοῦ ἑτέρου ἄχρου τῶν τε πράξεων χαὶ τῶν παϑῶν 
΄ ~ \ ~ 

etaBatvovtes τη τὸ ἐντυγχάνουεν τῷ ἐν αὐτοῖς μέσῳ, τελευταίῳ χαὶ τῷ 10 
’ 

| 

p ‘ ᾿ 

30 ἑτέρῳ app), χατὰ τοῦτο ἢ ὑπερβολὴ τῇ ἐλλείψει ἐναντίον. ὡς γὰρ τὸ 

ἴσον μεταξύ, οὕτω χαὶ τὸ μέσον. ἀντίχειται ὃὲ πρὸς τὰ dupa οὐ τῷ 

πλεῖστον ἀφεστηχέναι (ἐγγὺς γὰρ τούτων, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐρεῖ, χαὶ épodtepoy) 

ἀλλ ὡς σύμμετρον ἀσυμμέτροις εἶναι (καὶ ὡς ὡρισμένον ἀορίστοις. αἱρεῖται 

γὰρ ἀεὶ τὸ μέσον τὸν ὡρισμένον te χαὶ σύμμετρον τὸ πρὸς ἡμᾶς, αλλ 

1 εὐπραγίαις B in rasura: δυσπραγίαις a 2 ἐν ταῖς ῥητορικαῖς τέχναις] Rhet. B 9 

p- 1386634 4 clev at B: εἶναι a ὃ διεστῶτα B: διεστῶσαι a ὑπερβολαὶ 

χαὶ ἐλλείψεις ἃ 6 εἰ δὲ μὴ δὲ αὗται ἃ διεστᾶσιν Β: διεστῶσιν ἃ μεσότης αὐτῶν 

εἴη ἃ 10 τὸ (prius) ἃ: τῶ B 11 ἐπὶ a: om.B 15 μνημονεῦσαι B: μεμνημονευ- 

χέναι ἃ 11 πάσχουσι χαχῶς ἃ 18 πάλιν ἃ: πάνυ Β 19 rhesis usque ad 

χαὶ χαλόν (p. 11092380) a 20 ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a 20. 21 καὶ ta σύμβολα B: xata- 

συμβόλαια a 22 συμβόλοις B: συμβολαίοις a 27 πλεῖστον B: πλεῖστα a 

30 ἡ B: om, a 31 οὕτω B: οὕτω δὴ a 30 χαὶ ὡς --- μέσον τὸ (34) a: om. B 
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> Ὥ 

οὐχὶ τὸ πρὸς τὸ πρᾶγμα" τὰ ὃὲ ἄχρα τὸ ἀσύμμετρον αἱρεῖται χαὶ ἄμετρον" 38r 
χαϑὸ χαὶ ψεχτὰ χαὶ πλεῖστον διεστῶτα τοῦ μεμετρημένου τε χαὶ συμμέτρου. 15 

> > » - v > \ , 
ἀλλ οὐ τῷ- ἄχρῳ εἶναι" (αὐτὰ γὰρ ἀλλή δοις ἀντίχεινται τῷ ἄχρα “ebay 

, τῷ μέσῳ γὰρ αἱ ἀσυμμετρίαι ἀντίχεινται. εὐχολώτερον γὰρ ex τῆς "ΠΝ 
3 | , 5 2 \ is 

ὃ Bake ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν ἐλϑεῖν χαὶ ἀπὸ ταύτης ἐπ᾽ ἐχείνην ἣ ἐπὶ τὸ οὔτ 

υέσον. χοινωνία γὰρ ἐχείνοις χατὰ τὸ ἀσύμμετρον πρὸς ἄλληλα" πρὸς Ν 

τὸ μέσον χατ᾽ αὐτὸ τοῦτο διάστασίς τε χαὶ μάχη, ὡς χαὶ ἀπὸ τῶν χαϑ᾽ 
ἕχαστα δῆλον. ὃ γὰρ δειλὸς εὐχολώτερον av τι ϑρασὺ πράξαι ἣ ἀνδρεῖον. 
ὥστε χατὰ μὲν τ σύμμετρον χαὶ eee τοῖς ἄχροις πρὸς TO Uscov ἣ 20 

10 μάχη χἀχείνου πρὸς ταῦτα, χατὰ δὲ τὴν ὑπερβολήν ρ ε χαὶ ἔλλειψιν πρὸς 
ἄλληλα. χαὶ διὰ τοῦτο πῶς GAN οὐχ ἁπλῶς τούτοις τὸ ἀντιχεῖσϑαι. 

Ρ. 1109480 Διὸ δεῖ τὸν στοχα 

Σημειωτέον ὅτι δοχεῖ αὐτῷ χαὶ δι᾿ αὑτοῦ τις ἐϑίζεσϑαι. ἢ μὲν γὰρ 80 
ς 

ἐχ παίδων ἀγωγὴ ἐν ἄλλοις. ἔστι ὃὲ χαὶ ἐν ἡλικίᾳ γινου, βενοὺς αὗτο 

18 γνωρίσαντας, ὅτι μὴ δύνανται αὐτοῖς αἱ χατὰ τὰς ἀρετὰς ἕξεις χωρὶς τῶν 
τοιούτων ἐϑῶν περιγίνεσϑαι. ὥστε χαὶ τὰ ἔϑη ἑχούσιά te χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

χαὶ εἴη ἂν τοῦτο ἢ ἄσχησις αὐτεξούσιόν τι ἔϑος ὃν χαὶ ἐξ αὐτοῦ ja eee 
εἰ δὲ τοῦτο. οὐχ ἀποχέχλεισται ὃ ex παίδων ἐϑισϑεὶς χαλῶς τοῦ αὐτεξου- 

σίως χαὶ χατὰ τὸ ἐχούσιον τὴν ἀρετὴν δ ΠΣ ἀλλὰ μὴ ἀναγχῃ. 35 

20 τὸ τοῦ μὲν χαπνοῦ χαὶ χύματος. τὰ ἔπη ταῦτα ἣ Κίρχη δοχεῖ λέγειν 
παρὰ τῷ ποιητῇ, οὐχ ἢ Καλυψώ. χαπνῷ δὲ χαὶ χύματι ἐπείκασε 

us 

i - 
Ψν 

> 

os τοιοῦτον ἄχρον, τὸ φεῦ: τ χτὸν αὐτοῦ δειχνὺς ὃ gukesagas: ἁμαρτωλότερον 

φησι τὸ μᾶλλον ἐναντίον τῷ μέσῳ χαὶ ἀνομοιότερον χαὶ ἀρνούμενον τὴν 

πρὸς τὸ μέσον συγγένειαν, ἧττον δὲ τούτου, ᾧ δηλονότι πρῶτον προσά- 
25 γεῖν δεῖ ἡμᾶς αὐτοὺς διὰ τῶν ἐθῶν ἀπάγοντας τοῦ μᾶλλον ἐναντίου τῷ 

p. 110909 “Ὅπερ οὖν οἱ δημογέροντες ἔπαϑον. 4 

Vv ν Θ "» 

Διὰ τοῦ σοφοῦ τούτου πον πτος ἔδειξεν Δριστοτέλης, ὡς χρὴ τὴν at 

ἡδονὴν οὐχ ὡς αἰσχρὰν εἰδότας τὴν αὐτῆς φύσιν ἀποπέμπεσϑαι ἡμᾶς (ποία 

80 γὰρ χάρις τοῦ τῶν αἰσχρῶν ἀποστροφὴν ἔχειν, αὐτόϑεν τοῦ πραγματος 

στυγητοῦ ὄντος), ἀλλὰ χαὶ τὸ ἡδὺ ταύτης εἰδότας χαὶ τὸ χαλὸν ὥσπερ τὸ | 2) | 

χάλλος ‘Edévys οἱ δημογέροντες, ὅμως τῶν ἀποβαινόντων Evexa ἘΦ 
~ ‘ , ~ ΄ ~ ξ΄ Ἃ ΟΥ̓] 

παραιτεῖσθαι χαὶ παρεχχλίνειν τὸ | δον χαὶ χαταγοητεῦον ἡμᾶς. ὡς ἂν μὴ 38v 

ὃ αὐτὰ γὰρ --- ἄχρα εἶναι ἃ: om. B 8 ἄν Β: om. ἃ πράξαι scripsi: πράξη Β: 

πράξει ἃ 12 rhesis usque ad χρίνομεν αὐτήν (p. 110969) ἃ 18. 19 abcetous! ίως 

B: αὐτεξουσίου ὡς ἃ 20 τὸ tod Ba: τούτου Arist. Homer Od. p 219 24 ᾧ 

a: ὡς B 24. 25 προσάγειν Get πρῶτον a 27 rhesis usque ad εὖ τευξόμεϑα 

(p. 1109626) a 20 τοῦ τῶν B: τοῦτο τῶν a 32 Ἑλένης B: τῆς Ἑλένης a 

33 δον B: εἶδος a 
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~~ 

διὰ μιχρὰν 
ἑαυτοῖς περιποιησάμενοι. οὐ γὰρ διορίσαι 
nn aL oe ἐν Lie ie eT ον tae: Aa a ore δεῖ τὴν ἀχρίβειαν (ζητεῖν) ὡς εὑρήσοντας τῷ λό [005 τοῖς 

τοὺς ἐρ 

ἐφ᾽ ey 
ὃ ἀπαιτοῦσιν οἱ οὕτως ἐρωτῶντες. 

ἐρωτῶσι φύσιν, ὡς μὴ δέχεσϑαι 
ν 

9 \ 

or 

‘ 

τῶν προστ'ιϑεμένων ὃ σωρός, Jory οὐδὲ 
τούτοις ὃ μιχρὸν ἐχβαίνων οὐ aie 

προσϑήχη οὐ ποιεῖ 

: 

: 
οὐὸ 

ἐχείνων ἣ τοῦ βραχέος 

10 τι ἐχ τῆς τῶν πλειόνων προσϑήχης. οὐ 

τὸ πότερον τοῦτο ἐστιν. 

πὶ 
A> b) ‘ / 

De ἐπὶ πλέον, 

οὐ γὰρ ὁ λόγος τῶν αἰσϑη 

N ETH. NICOM. 19. [Arist. p. 110969— —26] 

δ᾽ Ina 5) ~ ΄ > 
ραοιον. EY τοις TOLOUTOLS οὐ 

ἈΝ ΄ 

TOUS TOLOD- 
> 

ὠτῶσι λόγους συγχαϑιέναι det, ἀλλὰ Wes ἔχειν τοιαύτην οὖσαν THY 

τὸ ὡρισμένον χαὶ ἀχριβές. 

οὐ γὰρ ἔστιν ὁρίσαι τῷ λόγῳ περὶ τὸ 
\ 

TOY πραχτῶν. ὡς γὰρ ἐπὶ 
o > 
τὼ χαὶ επ 

νὴ ΄ 

μὲν γάρ ποτε 
Ἂ ΣΙ ΄ ’ ~ s , 

μῺῊν OlOY TE ορισα! τῷ λήγῳ 

σωρόν. γίνεται 

τῶν GAR αἴσϑησις 
δ 

χριτής. τὰ δὲ τοιαῦτα ἐν τοῖς xa ἔχαστα. τὰς πράξεις, φησίν, 
> roe ΣᾺ ΄ ζ΄ - - \ @ g Bs > ~ 
ἐν ais to μέσον ζητεῖται. τῶν yap χαῦ Exacta αὗται. χαὶ ἐν τοῖς 

“ ς Y δ Ewa Ἢ 5 ΄ ae) μὴ 5 > 

αἰσϑητοῖς, ὧν ἣ αἴσϑησις χριτὴς GAN οὐ λόγος. οὐδ᾽ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτῶν 
- 5 x at 5 Ἃ ‘ b) 

15 ὁρίσαι τῷ λόγῳ τὸ μέσον. αἴσϑησιν 6& λέγοι dv χοινότερον ual τὴν ἀντί- 

ληψιν χαὶ πεῖραν τῶν te πραχτῶν χαὶ τῶν παϑῶν. ἀποχλίνειν GF Get, 
> ~ ω ΄ ~ 7 ὦ 1p ~ ~ 

ἤτοι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πάϑους χαὶ τῆς αὐτῆς πράξεως. ἀξιῶν μεταχινεῖν 
5 x 5 ua Vv 5S , >) ~ Ἃ ᾿ >] 

αὐτοὺς πρὸς τὸ μὴ δυσαπαλλάχτως ἔχειν ἀπό τινος αὐτῶν, ἣ χαὶ ἐπ 
» vs Ξ cM, . 
ante χαὶ ἄλλου. ὡς ἐφ᾽ ὧν μὲν ἣ ἔλλειψις ἐναντίον μᾶλλον, ἐπὶ τὴν 

5 ἀν, 5" 2 > Δ᾽ Ὁ. ᾿ς oN \ Ce 

20 ὑπερβολὴν ἀποχλίνειν, ἐφ᾽ ὧν δ᾽ % ὑπερβολή, ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν, ὡς 

προείρηχεν. | 

2 ῥάδιον διορίσαι a et Arist. 3 ζητεῖν a: om. B ὃ ὡρισμένον te χαὶ a 

11 τῶν αἰσϑητῶν ὁ λόγος ἃ 12 οἱ 14 χριτής Β: χριτήριον ἃ 10 πεῖραν Β: τὴν 

πεῖραν ἃ πραχτῶν Β: πράξεων ἃ 

19 ἐναντίον B: ἐναντία ἃ 

17 τῆς αὐτῆς Β: ἐπὶ 
“τὰν - 

αὐτῆς ἃ 

ἀπόλαυσιν χαὶ πρόσχαιρον ῥᾳστώνην λάϑωμεν τὰ αἴσχιστα 98. 



ΣΧΟΛΙΑ 

> A ~ > ε Δναγχαῖος ἣν 6 

πραγματεία, πολιτιχῆς 
΄ Ar αἵ we ΄ ΄ cc ~ > 

BARBI περι ας τὸ SXNUGLOV (χαὶ ἀχούσιον) ἡρᾶται. εις 

γ 

ἀναγχαῖον ἴσως 
ΚΝ 

το ν). ἀλλὰ 

τῶν ἄλλων 

γὰρ ὡς ἀναγχαῖος ὁ περὶ αὐτοῦ λόγος, οὕτω χα 

ἴσως ἀντὶ τοῦ ὁμοίως, ὥς {τινες 
~ a ~ ¢ 

10 τῶν Αἰάντων τῷ “ 

& ἀχούσια εἶναι. ὡς 
‘ , A \ a) 

τὸ βίᾳ χαὶ τὸ ὃι 

τιϑήσ 
>) Ἁ ~ ~ 

ἐπὶ τοῦ ἃ δ 
͵ 

- 5 

TOLELTAL εἰς 

χαὶ ἀμφοτέροις ἃ εἰ τὸ 

ὅτι ὥσπερ 

\ 

χαὶ ψυχιχῶς xat 
\ 

χαι 

sf 

σωματιχῶς. 
’, 

ἐπὶ τῶν προχειμένων. τότ 

΄ - 3 ἢ \ 

χαὶ πραχτιχῆς 

x Q \ v. 7) 
(Gov ὕυμον ἔχοντες 

aS ἐφ 

ED, TQ. ETON 

Sxovucton χαὶ 

Vv > > 

διορίσαι: τὸ ἴσως οὐ πρὸς TO γαῖ 
" \ 
tows πρὸ 

Uy ἁπλῶς λεγομένου τοῦ ἀχουσίου. διαίρεσιν αὖ 

ἄγνοιαν. 

ExOUGLOV ὡς 

χαὶ μισεῖν τὸ μὲν 

τὸ δὲ μισεῖν ἁπλῶς χαὶ μοναχῶς, ὁ 

2) 

ἀξιοῦσιν. 

(ἀντὶ τοῦ 6u. OLOV 

AYTQN HOIKQN. 

5 , ’ , 

αἀχουσίου λόγος παρούσ τῇ 
σῃ φιλοσοφίας, διὰ τὰς 

ἢ 

τιμὰς χαὶ 

τὴν χατόρϑωσιν. 

χαῖον (ἀναγχαῖον 

διορίσαι a γὰρ 

~- 

\ \ ‘ 

χαὶ γὰρ) χαὶ ὃ ποιητὴς 

ἐχρήσατο 

» 4 ~ 

περὶ Exatépov αὐτῶν pet 
~ 5 , 

μοναχῶς λεγόμενον. 

πολλαχῶς λέγεται, 
- 

γὰρ avayxatov ἐστιν, εἰ θάτερον τῶν ἐναν- 

τίων πολλαχῶς nee χαὶ Vo. repo) Tay. ens ἔγεσϑαι, ὡς ἐν τοῖς Torors 
~ 

χεῖτάι, εἰ μὴ πρὸς ἕχαστον τῶν ὑποχειμένων ϑατέρῳ τῶν ἐναντίων ἔχοι 

ϑαάτερον τῶν ἐναντίων ἀντιτάξαι ἐναντίον. ἀναιρεῖται ἄρα ἢ tod ἑχουσίου 

20 φύσις ἄμφω τὰ μέρη τοῦ ἀχουσίου. βίαιον δέ: βίαιόν ἐστιν, οὗ ἣ 
ξωϑεν τοιαύτη οὖσα. ἐν ἣ μηδὲν συμβάλλεται ὃ πράττων ἀρχὴ ἔξ ι vq] 9 5 © nia [O° μὲ ἱλετ 2) Tf TTW 

a 

0 - τὸ τέλος 
" 
Ξ 
Ψ 7, ὃ πάσχων. 

΄ ΄ pies ett ς ΄ \ ead f δ ἃ ΕΗ 

σίως πράττομεν, ταῦτα αἱρούμεϑα χαὶ ὡς αἱρετὰ βουλόμεϑα, εἶτα ἢ χ 

1 ΓῚ γάμμα B 

inscribit a 

τς πράξεως. 
~ Ν nN \ c 

τοῦτο xGAWS. A γὰρ ξἕχου- 
ε 

χρίσις, 

δοχεῖ 

oor 

18 

& - 

D 25 

᾿Ανωνύμο! hia εἰς τὸ τρίτον τοῦ Ἀριστοτέλους Νιχομαγείων Hitxdy Ἂ μου σχόλια εἰς τὸ τρίτο λριστοτέλους Νιχομαχ Hd 

2 Aristotelia a principio libri usque ad τὰ τοιαῦτα (p. 111018) a 

ὃ οὔση B: οὔσης a τιμάς τε χαὶ ἃ 4 χαὶ ἀκούσιον ἃ: om. B 9 τινες -- γὰρ a: 

om. B ποιητὴς] Homer. Il. P 720 10 ἀντὶ --- ἐχρήσατο a: om. B 12 éxa- 
tépov a: éxatépwy B 13 ἀμφοτέροις αὐτοῖς a ἀντιϑήσει B: ἀντιτίϑησι a 

μοναχῶς B: μοναχοῦ a ἰστέον yap B: δεῖ δὲ εἰδέναι a 10 τῶν προχειμένων Β: 

τοῦ προχειμένου ἃ 

14 sqq. 011 

ἀναγκαῖον a: ἐναντίον B 17 ἐν τοῖς Téros] A 10 p. 1064 
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ΚΝ te ΄ n 5 4 4 \ ‘ ~ Cyne | iA ΄ 

διὰ τὸ ἑχουσίως 7 ἀχουσίως" τέλος γὰρ χαὶ ταῦτα, ἀλλὰ τέλος ὡς παρε- 39r 
Ash) 

if πόμενον καὶ οὐχ ὡς σχοπὸς χαὶ͵ οὗ ἕνεχα. 

p. 1110220 “Ὅταν αἰσχρόν τι. 80 

Ὥς Ζώπυρος (ὃ Πέρσης τὴν ῥῖνα χαὶ τὰ ὦτα αὑτοῦ ἀποτεμὼν νίχης 43 

5 χάριν τῶν oixstwv), χαὶ ᾽Οδυσσεὺς πληγῇσιν ἑαυτὸν ἀειχελίῃσιν δαμάσας Wi ἢ ‘ 
ee eas eae Sar τοῖς wynoTl ae Ao} abGin: Sao οἰχῆι ἐοιχώς, ὡς γελᾶσϑαι τοῖς μνηστῆσι. ψέγεται 62 Δόλων φόβῳ τοὺς 45 

Ψ»" 

! οἰχείους προδούς. τὰ γὰρ αἴσχισ ϑ᾽ ὑπομεῖναι. ὥσπερ εἰσί τινες πράξεις 
χαλαί, μὴ χαλῶς γινόμεναι (οὐ γὰρ πᾶς ὃ δίχαιόν τι ποιήσας καὶ διχαίως 

πεποίηχεν), οὕτως εἰσί τινες χαὶ αἰσχραὶ [τινες] πράξεις οὐχ αἰσχρῶς γινό- 

10 μεναι. τὸ γὰρ ψεῦδος αἰσχρόν. GAN ἐὰν ἐπ᾿ ὠφελεία, οὐχ αἰσχρῶς, χαὶ 

τὸ oe ἀλλοτρίᾳ yovarxt, ἀλλὰ εἰ ἐπὶ τυράννου χαϑαιρέσει, οὐχ αἰσχρῶς" 

ἐν γὰρ τ προαιρέσε ι τὸ αἰσχρῶς. ὃ γὰρ τῶν τοιούτων τι ὑπομένων διά τι 

χαλὸν οὐ ψεχτός, χαὶ ὃ μηδενὸς χάριν ὑπομένων χαλοῦ τι τούτων ψεχτός" 50 
) > ΄ >? v 

αἰσχρὰ γὰρ χαὶ αἰσχρῶς. ἐπ᾽ ἐνίοις δ᾽ ἔπαινος μὲν οὐ γίνεται. τοῦ i 

2 \ ΄ \ o ΄ c ΄ ΄ ~ ΄ > \ 

15 μὴ πάντα τὰ οὕτως γινόμενα Exovsiws γίνεσϑαι. τοῦτο πάλιν δειχτιχὸν 
ἡμῖν χαϑὸ χαὶ συγγινώσχονται of ἄχοντες ποιοῦντες. προσεῖπε γάρ. ἐν δὲ 
ΞΟ 5 ΄ ΄ és Bion: WE IV RES Pes ee ee SA eK <0 2¢ 
τοῖς ἀχουσίοις συγγνώμης, ἐνίοτε ὃὲ χαὶ ἐλέους τ | χαὶ οὐ ϑαυμαστὸν 899» 

ἐν ταῖς μιχταῖς πράξεσι ποτὲ μὲν ἐπιχρατεῖν τὸ ἐχούσιον, ὡς ἐφ᾽ ὧν 
Vv . 5 2 ἔπαινοι χαὶ ψόγοι, ποτὲ δὲ TO ἀχούσιον, ἐφ᾽ οἷς ἢ ὅταν διὰ τὰ 

20 τοιαῦτα πράξῃ τις ἃ φύσιν ἀνθρωπίνην ὑπερτείν il i ͵ 
ι διὰ μέγεϑος βασάνων 

\ (6 \ 3 [4] ? 5 f χαὶ χολάσεων, συγγνώμη τῷ τοιούτῳ. χαὶ γὰρ tov Εὐριπίδου ᾿Αλχμαίωνα, 
-υ = ΄ς 7 > 

τὸν ᾿Αμφιαράου παῖδα, ᾧ ὃ πατὴρ ἀνελεῖν τὴν μητέρα ἐπέσχηψεν, εἰ δὲ ὅ 
΄ - Α > 

uy, ἔσται tov πατέρα λυπῶν, ὃς οὐ. δι᾿ ἀξίαν ait 

Ἢ 
il 

ποιῶν. ἄλλως. παρατίθεται τὸν (nap?) Εἰὐριπίδ 
~~ ε τ ἡ ΄ 

95 εὐτελῆ τινα ὑπομείναντα μητροχτονῆσαι. λέγει γὰρ παρ᾽ αὐτῷ 6 ᾿Αλχμαίων 
ςς > 2 Ye Si ed “μάλιστα μὲν wu ἐπῆρεν ἐπισχήψας πατήρ, 68 ἅρμα εἰσέβαινεν εἰς Θήβας 

IY Aen ed ΔΙΑ \ ΄ 2 \ rw ai a ΄ > ΄ ὩΣ es ων το! ἐντολὰς τοῦ πατρὸς διηγεῖται, ὡς ἐντειλαμένου 

ἀποχτεῖναι τὴν eli es χαὶ χαταρασαμένου αὐτῷ, εἰ μὴ ἀποχτείνῃ, axap- 
ἌΟΡ > > 

πίαν τῆς ual dtexviav, xat διαβολάς τινας τῆς μητρὸς λέγει, ὧν οὐδὲν ἣν 10 

80 ἄξιον τηλικοῦτον χαχὸν ἀναγχάσαι τινὰ ποιῆσαι, παϑόντα τὰ δεινότατα. 

1. 2 παρεπόμενα a 2 σχοπὸν ἃ 4. 5 ὁ Πέρσης --- οἰκείων (5) ἃ: om. B 4 ἀπο- 

τεμὼν scripsi ex libris Oxoniens. C. C. C. 106 et C. N. 241: ἀποτέμειν a 5 ᾿Οδυσσεὺς] 
Homer. Od. 6 244 ἑαυτὸν post δαμάσας a 6 ἐοικώς B: ἐοιχέναι. πεποιη- 

χὼς ἃ γελᾶσϑαι Β: γελασϑείη ἃ 8 μὴ καλῶς Β: μὲν οὐ, καλῶς δὲ ἃ 

9 αἰσχραὶ ἃ: αἰσχραί τινες B 10 αἰσχρῶς Β: αἰσχρόν ἃ 11... εἰς Be 

ἐὰν ἃ αἰσχρῶς B: αἰσχρόν ἃ 13 ψεχτός ἃ: ψεχτῶς Β 11 οὐ Β: οὐδὲν ἃ 

19 ὅταν Β: ὅταν γὰρ ἃ 20 φύσιν ἀνθρωπίνην B: καὶ τὴν a. φύσιν a 

22 ὦ Β: τοῦτον ᾧ ἃ 23 ἀξίαν αἰτίαν B: ἀξίας αἰτίας a 23. 24 ποιῶν τοῦτο 

ἱστορεῖται ἃ 24 παρ᾽ ἃ: om. Β Εὐριπίδῃ Diels: Εὐριπίδην Ba; frg. 69 p. 382 
Nauck 5 26 ἐπῆρ᾽ et ἅρματ᾽ Nauck 27 ἐντειλαμένου αὐτοῦ (αὐτῷ Nauck) a 

28 χαταρασαμένου Nauck: χαταρασομένου Ba 28. 29 ἀχαρπίαν te γῆς a 29 λέγει τῆς 

μητρὸς ἃ 80 ποιεῖσθαι τινά a παϑόντα Β: παϑόντας ἃ 
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x ως 
2 

ιν Le Ee αντι αἰσχρόν 
’ 

e~ ξ ~ - 
-- 

fe 

ποπτύσαντι “OL τὰ ἀπόρρητα μὴ ἐξειπόντ'ι. 

πότερον TOPAWSVETE ς χαὶ ᾿Αχιλλεῖ 1 
; 
ω 

~ a \ cc 

μοῦντα τοῖς Τρωσὶ ϑανεῖν χαὶ χλέος ἄφϑιτ 

3 \ 

tev ay 0v προς 

᾿ ΥΟΥ Al 

ἘΣ προς ἀλλὰ πρὸς τὸ 
οὔ ποίου αἱρετέον χαὶ 

Vv 

ἔστιν 

οὐ όςς 
cs aa ΄ 

εἶναι, περὶ ὧν χρίνουσιν, 
Ἁ 

παῦϑεῖν 

10 

σδοχῶσι 

τὸ ταῦτα τοιαῦτα 

γοῦντα! μὲν ot τὰ λυπηρὰ πρὸ τοῦ το 
τοι 

τῶν λυπηρῶν ὑπομένοντες 
\ ΄ is 

τυχὸν ὡς 7 

εσηυήνατο. 

ρ 

εἷ >) A 

f χαὶ ἀντὶ 

π 
‘Pp ,~ ΓΑ ΕΣ > 

αςεις" XAAWS τοῦτο" OD 

ion ὑεωρεῖται, 
Us 

ἄξεις δηλονότι χαὶ al χρίσεις τῶν προ 
, >) Liab: 5 > ~ 

ξ TOUTWY οὐ ῥάδιον απηρηῦναι χ 

μή. ἀναγχάζει γὰρ 
σ 

ὕυως 
Vv ~ 

ἔσται ἀχού τούτων, ταῦτα χαὶ 
΄ / ~ 

χάριν. TOLTSITL τῷ 

διώχοντες. νότ'ι Be 
x ~ ~ Ἃ 

μὲν χαλῶς τοῦτο ἂν π 

0 
5 
Di -" 

{ 
> Q.> > \ le > \ ΄ ΄ 

ἀγαϑοὶς εἶναι χαὶ ἢ ἀρετὴ Ex0vG 

΄ ᾽΄ / Cc ‘ 

ἐχουσίως yivectar, χαχοὺς 

Lov, 

᾿ » \ v ΄ 7 ~ ~ 

γὰρ SkTOS GYTMY OULOLWY, τῶν TS LUO 

2 ἀποφαγόντι B: ἀποφαγόντα a ὃ ποίου B: 

κλέος --- ἕξειν] Homer. Il. 1 413 
(p. 1110480 ---Ὁ17) a 

ἀποϑανεῖν ἃ 

τοῦ βιασϑέντος δόξειεν 

ov ἐν τῇ 

γαλεπὴ Os ix f 
> 
ET 
ay 

τὰ αἰσχρά. 

Gq? ΄ 
wad EXAOTA πράττεται. 

στιν 7 ἀρχὴ τοῦ aps 

ae f= S \ ᾿ 
τῶν λυπηρῶν. τὰ μὲν 

χουσίως. 

ποίοις ἃ 

145 

ay ἘΠ , \ ¢ 4 \ b] , A ᾿ © “ 

Αναξάρχῳ πτισσομένῳ χαὶ ὑπομένοντι τὰ ἀτιμότατα χαὶ μὴ 39 

Tt, χαὶ al ae τῷ τὴν γλῶσσαν ἀποφαγόντι xat 
»}» 

ποῖον ἀντὶ ποίου αἱρετέον, 

πατρίδι σωζόμενον ἣ πολε- 
ΩΡ. 522 

OV Sccly . 

‘ 3 ~ ~ 

TO SUUSLYAL τοις 

De fake GS ~ 

ἐνίοτε TO XOLVAL 

΄ ἃς xo a » 

τίνος UTOWSVSTEOY. 

ἢ τούτων διάχρισις. 

ταινοῦνται ἣ Ψέγονται. 80 
“a 

| 
> c 

xa’ αὑτὰ μὲν 

τὰ αἰσχρὰ Ψέγονται 
a 

a 
2 

χειμῶνι ἀποβολή, ὡς 

~ - 

(4p 

» 

ποιχίλον χαὶ 
wv > ‘ \ 

οντα. Fl YAP χα! 

Ee 
{ 5 \ bp) ἮΝ > 

GUaL αὑτὰ Ἢ μή, οὐ 
΄ὕ 7 

χάριν τούτων. τούτων 
΄ 

ar 

‘ 
΄ 

ει. 

ἔγοντα ἀγαϑοὺς 

γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ αἴτιοι 

φεύγοντες, 

τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν 

pos [[λάτωνα 40 
> 

ει 

>) c 

εἴη ἂν Exobcrov χαὶ ἢ χαχία. 
se ν χαὶ τῶν ἡδέων uy αὶ ἃ κα 

5 τρωσὶ ϑανεῖν B: τρωσὶν 

6 rhesis Arist. 

a: δόξαι B 

ἔτι 
ξ δὲ γεπῶτε 4)....ὕὕ0 οε χαλεπῷ τερόν 

τὸ ἐμμεῖναι Ba et 

Arist. cod. N: ἐμμεῖναι Arist. vulg. 8 δὲ B et Arist.: om. a χαλεπὸν scripsi 

ex Aristotele: χαλεπώτερον Ba τὸ zpivat Ba et Arist. cod. LbNbOb: Gtaxpivar Arist. 
9 28: ΄ 

> vulg. τοῦ ποίου et τοῦ τίνο 

προσϑεῖεν ἃ 15 ἑχούσια Ba: 

16 πρότερον] p. 11109 

(prius) B: 

24 

26 χαλῶς ἑαυτούς B: 

p. 845 Ὁ, 353 C? 

lacunam siynificayi 

17 χοινῶς B: χοινὰ a 

τε χαὶ a 

τῶν λυπηρῶν B: λυπηρῶν a 

χαλῶς ἑαυτόν ἃ: χαλῶν ἑαυτόν 

28 ἐχούσιον (prius) a: 

ποίου et 

ἀχούσια Arist., quod scholiis quoque tribuerim 

ἀναγκάζει Ba et Arist. cod. Kb; 

25 post λέγει add. χαὶ σπουδαίων a: 

ἑχούσιος B 

τίνος Arist. 11 πεισϑεῖεν B: 

ἀλλ᾿ 7 B: ἀλλ᾽ a 21 xai 

ἀναγκάζειν Arist. vulg. 

om. B 

Aristoteles Πλάτωνα] ef. Protag. 

29 μὲν B: om. a 
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5 

IZ \ \ \ ς LE c ~ = \ Dee ᾿Ξ \ 

λέγειν, τὰ μὲν χαλὰ ἔχοντας lee tas. Sl gh dite Boy 

οὐχ δμολογούμενον. ἔτι εἰ μὴ ἐξ ἀνάγχης ἀγαϑοὶ of 

ha Exovtes, δῆλον ὡς ἐνὴν αὐτοῖς xual μὴ ταῦτα αἱρεῖσϑαι. οὕτω ὃ re 

γίνεται χαὶ τὸ χαχοῖς εἶνα!. 

5 Ρ.1110018 Τὸ δὲ 6v ἄγνοιαν οὐχ ἑκούσιον μὲν ἅπαν 45 @yv a a Ss: ἊΣ 

Τοῦτο, φησίν, ἐπεὶ ἔστι τι χαὶ ἀχούσιον Gr’ ἄγνοιαν, ἀντιστρέφοι ἄν: 40r 
7 Ἐν 9 » v ? wv c 

εἴ τι yap ἀχούσιον Gt ἄγνοιαν, εἴ τι Gt ἄγνοιαν, ἀχούσιον. Exedy μὲν 
7 v σ ~ ΄ 

οὐ πεπρᾶχϑαι, ὡς δήλου ὄντος, ὅτι τῶν ἑχουσίως πραττόντων εἰδότων 
΄ > δὴ LA 

ταῦτα ἃ πράττουσιν ἐστίν. ἐστὶν οὐχ ἐχών. ὅσα γὰρ Gv ἄγνοιαν γίνεται, 
10 Ἢ μέντοι ee oe ὑπὸ τῶν πραξάντων, ἐχουσίως μὲν οὐ 

iets ΄ > Ἶ τίνεσϑαί rae (τῶς Ἰὰρ οἷόν τε τὰ ἀγνοούμενα:), οὐ μὴν ἤδη χαὶ ἀχουσίως, 5 
5 ας ς ΄, ΟὟ ~ 

GX ἐπὶ τούτων ἀπόφασις ἁρμόζει μόνη τοῦ ἐχουσίου. ἀλλ ἀγνοῶν. 
\ / . " na 3 ? 5 ~ \ ~ ~ \ 

TO TE OLA τὴν ὀργὴν ἣ μέϑην. a Ἣν ce αὐτῷ μὴ TOLY GAL. ἀγνοεῖ με 

΄ > (2 a 

οὖν πᾶς ὃ μοχϑηρὸς ἃ δεῖ πράττειν. Or ἑαυτὸν γὰρ μὴ παιδευό- 
[4 x > ? > ~ [᾿ Ὁ A) >.) Vv bie) 5 ΄ 2 3 15 μενος ἃ ἦν ἐπ’ αὐτῷ μαϑεῖν, οὐ μὴν δι᾿ ἄγνοιαν οὐδ᾽ ἀχουσίως: ἐπ 

αὐτῷ {OO τῆς ἀγνοίας τούτων τὸ αἴτιον. τὸ δ᾽ ἀχούσιον βούλεται 
~ \ ist ~ tA ~ wv 

λέγεσϑαι. χαλῶς’ od γὰρ ἢ τῶν συμφερόντων αὐτῷ ἀγνοια ἀχούσιος 

οὐδ᾽ 4 τῶν προαιρετῶν, χαὶ τούτων A διὰ τὴν προαίρεσιν τὴν τοιαύτην 
> ~ ~ \ { ,ὔ ΄ ΄ wv ε yA 

SUG ΠΕ ΕΠ μοχϑηρίας ἢ τοιαύτη ἄγνοια, ἢ διὰ τὴν προαίρεσιν 10 

20 viene aitiz, ἀλλ᾿ οὐ τοῦ dxovclov. τοὺς γὰρ χατὰ προαίρεσιν τὰ 
΄ ~ ’ 

χαχὰ πράττοντας χαχοὺς λέγομεν. οὐ γὰρ ἢ ἐν τῇ προαιρέσει ἄγνοια. 

ὅτι ἔστι τις πραχτῶν ἠδ δ ἄγνοια, ἣ διὰ βοχϑηρίαν προαιρέσεως γίνεται. 

οὐ γὰρ παρὰ τὴν ἀχούσιον ἄγνοιαν τῶν συμφερόντων τὸ ἀχούσιον, ἀλλὰ 

τῇ ieee χαραχτηρίζεται. αἴτιον yap τῆς μοχϑηρίας ἣν χαὶ προαίρεσις, 

25 ἣ ἑχούσιος ἄγνοια ἀλλὰ τοῦ ἀχουσίου νομίζεται. οὐδ᾽ ἢ χαϑόλου, ἣ 
» ~ ΄ Δ᾽ ἊΝ 

τῶν χαϑόλου ἄγνοια τοῦ τίνα μὲν χαλά, τίνα δ᾽ αἰσχρά ἐστι, χαὶ τίνα 1ὅ 

υὲν ἀγαϑά, τίνα δὲ xaxd, χαὶ τίνα μὲν aipeta, τίνα ὃὲ φευχτά. οὐ δ ae 
΄ ἊΝ A ean © ΄ te ΄ By ee ie C σ᾽, 

διὰ ταύτην ἀλλὰ διὰ μοχϑηρίαν ἁμαρτάνομεν. ἀλλ᾽ ἣ χαῦ᾽ 2 

τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα ἄγνοια αἰτία τοῦ ἀχουσίου. χαὶ ὅτι οὕτως, δῆλον ἐχ τοῦ 
> , \ \ ΜᾺ \ 4 > 4 NN \ 30 λέγειν ἐν τούτοις yap χαὶ (ἔλεος xat) συγγνώμη; (δηλονότι διὰ τὸ 

ἀχούσιον). 
"Ὁ \ ~ ’ ‘ 

Γῇ γὰρ τῶν ὑπο το τη ἐρχνηρον γινόμεϑα, αγνοοῦν τ τίνα τὰ 

wv te! ~ ae & , 5 ec ~ -» 

ὧν ἢ ἄγνοια, ἐφ᾽ ἡμῖν. διὸ χαὶ Ψόγος ἐν τούτοις παρέπεται τῷ ἐφ᾽ July 9 

2 οὐχ Β: οὐχ ὡς ἃ 6 ἀντιστρέφοι Β: ἀντιστρέφον ἃ 8 ἑχουσίως B: ἑχουσίως 

τί ἃ 9 ἐστὶν οὐχ ἑκών Β: ἔστω οὐχ ἑχών ἃ et Arist. vulg.: ἔσται οὐχ ἑχών Arist. 

codd. Lb Mb 10 πραχϑέντα B: πραχϑέντας a 12 ἀπόφασις B: 7 ἀπόφασις a 

13 ὀργὴν a: ὁρμὴν B 17 ἡ τῶν B: τῶν a 24 αἴτιον B: αἰτία a (et Arist.) 

25 ἀλλὰ B: om. a 80 ἔλεος xat a et Arist.: om. B 30. 31 δηλονότι---ἀχούσιον 

a: om. B 32 rhesin Arist. ἐν τούτοις yap—py μαινόμενοις (p. 1111481—7) inserit a 

ἀγνοοῦντες B: διὰ τὸ ἀγνοεῖν a 33 xat αἰσχρά Β: καὶ τίνα τὰ αἰσχρὰ ἃ χαὶ φευχτὰ 

χαὶ aipeta Β: καὶ αἱρετὰ χαὶ φευχτά a 
‘ 
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Ἁ Ἁ 

εἶναι TO wy ταῦτα ἀγνοεῖν. διὸ τὰ χατὰ τὴν ἑχούσιον ἄγνοιαν γινόμενα 40τ 

οὐχ ἔστιν ἀχούσια. οὗ σημεῖον τὸ ἐπὶ τοῖς χατὰ τὴν τοιαύτην ἄγνοιαν 
ΕΞ ΄ - ΠΩ, IR Di Zh 7 Bae 9 ae oe Smut = τον ΄ πραττομένοις ψόγον ἀλλ᾿ οὐχ ἔλεον ἕπεσϑαι. οὐ χεῖρον οὖν ἴσως διορίσαι 
αὐτά, τίνα τέ ἐστι χαὶ πόσα τίς τε δὴ χαὶ τί χαὶ περὶ τί καὶ ἐν τίνι 

ε 

5 πράττει, ὃ πράττων δηλονότι. τῶν γὰρ xa ἕχαστα χαὶ οὗτος χαὶ συντε- 
ἘΔ λούντων πρὸς τὴν πρᾶξιν τὴν γινομένην. τὸ OE τί χαὶ ἐν τίνι ἄμφω τοῦ 

αὐτοῦ δηλωτιχά, τοῦ περὶ τί ὑποχείμενον χαὶ ἐν τίνι ὑποχειμένῳ ἣ πρᾶξις, 80 

οἷον περὶ υἱόν, περὶ πατέρα, περὶ οἰχεῖον, ἀλλότριον, πολέμιον, νέον, 

πρεσβύτην. χαὶ τίνι, οἷον ὀργάνῳ: εἰ ὃ μὲν ἐσφαιρῶσϑαι ᾧετο τὸ 
΄ A DB! > / μι [2 / a. ὙΠ 5 \ AY > 

10 πεμπόμενον, τὸ OF ἣν hehoyywuévov, ἣ ὡς ee dae ἔβαλε, τὸ δὲ ἦν 
΄ A ar , σ > > “» wy a\ 

λίϑος. τὸ δὲ τίνος ἕνεχεν, οἷον εἰ ἄλλου ἕνεχα ee ee ts, ἄλλο oe 

ἀποβαίη. δοίη γὰρ av τις φάρμαχον ὡς ἐπὶ σωτηρία. τὸ ὃ 
λαβόντα: ἢ τέμοι τις ἂν ὡς ϑεραπεύων, 6 ὃὲ ἀποϑάνοι. χαὶ πῶς. οἷον εἰ 
Ὁ εἰ 4 c ς > * hots tf a” > >} la τς 

δεῖξαι βουλόμενος, ὡς ot i es gia ee TATAGELEY, Ἢ εἰ AUTOS ρέμα 3 
» , . ar , 4 a\ 

15 WETO τύπτειν, Soars δὲ ἐγένετο ἢ πληγή. παραϑέμενος δὲ 
- uay Exacta ἐν οἷς ἢ cages χαὶ περὶ ὃ γινομένη τίς ἄγνοια ἀχούσιον τὸ 

γεγονὸς ποιεῖ, ἐπιφέρει ὅτι ταῦτα δὲ πάντα οὐδεὶς ἂν ἀγνοήσαι μὴ 

μαινόμενος. τίς γὰρ ἂν σωφρονῶν αὑτὸν ὅπερ ἐστὶ πράττων ἀγνοήσειε; 

Ρ. 111111 Δῆλον δὲ ὡς οὐδὲ τὸν πράττοντα. 39 

4 > ~ 5 ~ \ ΄ ΄ “Δ a , 5 \ ~ = 

20 Ὁ ἣν πρῶτον εἰπεῖν τὸν πράττοντα. 6 ὃὲ δεύτερον εἰπὼν πρῶτον 46 

» ένον. αὖϑις ἐν τῇ τῶν xa Exacta ἐχϑέσε: ποιεῖ διαρϑρῶν τὸ συγχεχυ 
λέγοντές φασιν ἐχπεσεῖν αὐτούς" ὃ οὐχ ἐ ἰπεῖν. οἷον λέγον- 

/ > 

TOS OD ἔ ae ὰ υμυστιχά. 

\ ταῖς Τοξότισι χαὶ “ ἱερείαις 
25 χαὶ ἐν Σισύφῳ πετροχυλιστῇ χαὶ ᾿Ιφιγενείᾳ χαὶ Οἰδίποδι. ἐν 

ΙΒ 

ν 

t a 

ξέπεσέν μοι τοιοῦτον ῥῆμα. ὥσπερ Αἰσχύλος 
> ~ \ > 7 wv δοχεῖ yap Αἰσχύλος λέγειν μυστιχά τινα ἔν τε 

᾿ ν γὰρ τούτοις πᾶσι! 50 

τῇ, See λέ τῇ τῶν μυστιχωτέρων περιεργότερο 
& περὶ Αἰσχύχου χαὶ Ηραχλείδης 6 ΠΙοντιχὸς ἐν τὸς ah Περὶ yi ee 

ὡς χινδυνεύοντος ἐπὶ σχηνῆς ἀναιρεϑῆναι ἐπὶ 
τινὰ δοχεῖν, εἰ wy προαισϑόμενος χατέφυγεν οὖ τὸν τοῦ Διονύτου βωμόν 

80 χαὶ ᾿Αρεοπαγιτῶν αὐτὸν παραιτησαμένων ὡς 4: 
ἐδόχει ὑπαχϑῆναι εἰς Hear. χαὶ re eee αὐτὸν τῶν διχαστῶν 

ἀφέντων μάλιστα διὰ τὰ πραχϑέντα αὐτῷ ἐν (τῇ ent) Μαραϑῶνι μάχῃ. 
ὃ μὲν γὰρ ἀδελφὸς αὐτοῦ Κυναίγειρος ἀπεχόπη τὰς χεῖρας, αὐτὸς δὲ πολλὰ 

1 τὸ μὴ ἃ: τῶ μὴ Β 4 χαὶ περὶ τί καὶ ἐν τινί B: περὶ τὶ ἐν τινί ἃ: καὶ post τί om. 

Arist. etiam cod. Kb ὃ πράττει B: πράττων a nad” Exacta γὰρ ἃ 6 ἄμφω 

Β: om. ἃ 7 post δηλωτιχὰ add. ἔοιχεν εἶναι ἃ: om. B 10 χίσιριν B 

ἔβαλε B: ἔβαλλε a 11 ἄλλου B: ἄλλου μὲν a τις Β: τις τί ἃ 12 ἀπο- 

βαίη Β: ἀποβέβηχε ἃ 19 rhesis Arist. usque ad τοῖς χυριωτάτοις (p. 1111 18) a 

25 ἐν inserit ante ἰφιγενεία et οἰδίποδι a: om. B 26 μυστιχῶν Schneidewin ἅπτεσϑαι 

ἔοιχε ἃ: ἅπτεσθαι Β 21 δὲ περὶ B: δὲ χαὶ περὶ ἃ 90 ἀρεοπαγιτῶν B: ἀραιοπαγι- 
τῶν ἃ 31 αὐτὸν B: αὐτῶν ἃ 32 τῇ ἐπὶ a: om. B 33 χυναίγυρος Ba 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 10 
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τρωϑεὶς φοράδην ἀνηνέχϑη. μαρτυρεῖ τούτοις χαὶ τὸ ἐπὶ τῷ τάφῳ αὐτοῦ 40ν 
ἐπίγραμμα “Αἰσχύλον Edgoptwvos ᾿Αϑηναῖον τόδε σῆμα χεύϑει ἀποφϑινό- ὅ 
μενον πυροφόρον *# κ᾽ 7 δεῖξαι βουλόμενο ς" τοῦτο παράδειγμά ἐστι χαὶ 

αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ, τὸ O& βουλόμενος, τουτέστι τὸ πραττόμενον, παράδειγμά 

5 ἐστι. χαὶ ἄλλως τὸ 7 δεῖξαι βουλόμενος. οἱ γὰρ χατὰ ἄγνοιαν ποιοῦντές 
τι ἀχουσίως ξοίχασι ποιεῖν. χαὶ γὰρ ἐξετάζεται μάλιστα ἢ τούτων γνώμη 

χαὶ ἀπολογούμενοι περί τινων εἰς τοῦτο καταφεύγουσιν, ἀξιοῦντες ἐξετάζεσϑαι 
τίνος Ὁ γε, ἔποαξαν. ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων ἕχαστον τῶν ἀγνοουμένων εἰς 

τοῦτο πειρῶνται ἀνάγειν τὸ οὗ ἕνεχα. ὅ τε γὰρ τί ἐστι τὸ πεπραγμένον 10 

10 ἀγνοήσας εἰς τοῦτο ἀνάγει, οἷον ὃ τὸν χαταπέλτην ἐπὶ τῷ δεῖξαι ἀφεὶς 
χαὶ ἀποχτείνας ἀξιοῖ τίνος ἕνεχεν ODT KEV ἐξετάζεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ τὴν λό χὴν 

τὴν ἀφιεμένην ἀγνοήσας ὅτι λελόγχωται εἰς τὸ τίνος ἕνεχεν ἀφῆχεν ἀνάγει, 

χαὶ ὃ τῷ ἀχροχειρίζεσθαι πλήξας τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης χινήσεως ἐξετά- 
ζεσϑαι ἀξιοῖ. ὡς ὃ τὸν χαταπέλτην, χαὶ ἀποχτείνας δηλονότι. οἰηϑείη 

15 ὃ᾽ ἄν τις χαὶ τὸν υἱὸν πολέμιον εἶναι ὥσπερ ἣ Μερόπη. 7 Μερόπη 
τοῦ περί τι παράδειγμά ἐστι. χαὶ ἔστι παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν τῷ ἑαυ: 15 
ἐπιβουλεύουσα τῷ υἱῷ ἱΚρεσφόντῃ ὡς πολεμίῳ Gv ἄγνοιαν. χαὶ ἐσφαι- 

ρῶσϑαι: τοῦτο τοῦ τίνι ὀργάνῳ παράδειγμα. χαὶ ἐπὶ τος παίσας" 

τοῦ τίνος ἕνεχα παράδειγμα. χαὶ δεῖξαι sop aps νος" παράδειγμα τοῦ 

20 πῶς. ἀχροχειρίζεσϑαι δέ ἐστι τὸ πυχτεύειν ἢ παγχρατιάζειν πρὸς ἕτερον 

ἄνευ συμπλοχῆς 7 ὅλως ἄχραις χερσὶ pet ἄλλου γυμνάζεσϑαι. 

Ρ. 1111118 Κυριώτατα δ᾽ εἶναι δοχεῖ. 

᾿Επεὶ μάλιστα of τῇ τούτων ἀγνοίᾳ ποιήσαντές τι ἀχουσίως ποιοῦσι 91 
Gating γὰρ ἐξετάζεται μάλιστα whe χαὶ οἱ ἀπολογούμενοι περί τινων ἐπὶ τοῦτο 

τῷ co 

ΕΞ af “ 4 ξ \o ee eka χαταφεύγουσιν, ἀξιοῦντες ἐξετάζειν τίνος ἕνεχεν ἔπραξαν). χαὶ ὅτι τῶν ἄλλων 

ἕχαστον τῶν γινομένων ἐπὶ τοῦτο πειρῶνται ἀνάγειν τὸ οὗ ἕνεχα. ἐν οἷς 
Le atic 5 1 τοῦ περί ye pay ΤᾺ fe ὡς ἢ Me έ περὶ Κρεσούν- ἢ πρᾶξις, ἀντὶ τοῦ περί τι, τυχὸν περὶ υἱὸν ὡς ἣ Μερόπη περὶ Ἀρεσφόν 
την. ἔτι δεῖ τὴν πρᾶξιν λυπηρὰν εἶναι χαὶ ἐν μεταμελίαᾳ οὕτω % 

, 5} 

γὰρ ἀχούσιος ἔσται: εἰ γὰρ χωρὶς τούτων, εἴη ἂν οὐχ ἑχούσιος, οὐχέτι 
΄ Vv ~ Ὑ ~ 

30 μέντοι χαὶ ἀχούσιος. Susie 6 ay τις, πῶς ὄντος ἀχουσίου TOD dt’ 
v ~ ΄ > C13 \ > 

ἄγνοιαν, οὐ πᾶν γίνεται τὸ Gt’ ἄγνοιαν ἀχούσιον. οὗ γὰρ τὸ γένος ἀχούσιον. 

χαὶ αὐτὸ ἀχούσιον. 7 ἐν ἀρχῇ μὲν χοινότερον εἶπεν ἀχούσια εἶναι τὰ βία 

1 φοράδην ἀνηνέχϑη B: ἀνηνέχϑη φοράδον ἃ τούτοις Β: δὲ τούτοις ἃ 1.2 ἐπὶ τῶ τάφω 

αὐτοῦ ἐπίγραμμα B: ἐπίγραμμα, τὸ ἐπιγεγραμμένον αὐτοῦ τῷ τάφῳ ἃ Ὁ. plenius et emen- 

datius epigr. alibi extat cf. Bergk P. L.* II 241,4 τοῦτο B: χαὶ τοῦτο a ὃ. + χαὶ 

αὐτὸ Β: om. ἃ 7 εἰς B: ἐπὶ ἃ Ott Bt τὸ τὸ ἃ 11 τὴν Β: ὃ τὴν ἃ 13 τῷ 

Β: ἐν τῷ a 16 τοῦ Β: om. a 17 χρεσφόντι τῷ υἱῷ a 19. 20 καὶ δεῖξαι---πῶς 

B: ὥσπερ οἱ ἀχροχειριζόμενοι a 20 δὲ Β: om. ἃ 21 ἄχραις χερσὶ B: ἄχραις ταῖς 

χερσὶ ἃ ἄλλου B: ἀλλήλων ἃ 22 rhesis usque ad ἐν μεταμελείᾳ (p. 1111421) ἃ 

23 ἐπεὶ B: διότι ἐπειδή a ot B: om. a 24 ἐπὶ B: εἰς a 25 ἐξετάζειν Β (et 

Aspasius p. 65,20): ἐξετάζεσθαι a 29 ἑχούσιος a: ἑκούσιον B 30 ἐπιζητήσειε a: 

ἐπιζητήση L ol οὗ a: et corr. ex ἡ B 32 ἐν ἀρχῇ] c. 1 p. 110935 
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ἢ Ov ἄγνοιαν. διὸ χαὶ ἐπὶ πλέον προσέϑηχε τὸ δοχεῖν ὕστερον, xat 40ν 
ὰ προσδιωρίσατο. οὐ γὰρ τὰ δι᾿ ἄγνοιαν ἁπλῶς ἀχούσια. ἀλλὰ τὰ πρὸς τῷ 

ον ςτὸ δι᾿ ἄγνοιαν γεγονέναι χα μεταμελείᾳ ὄντα. γωρὶς ὃὲ τούτων οὐχ 30 
> 4 

ἑχούσια μέν, οὐ μὴν ἤδη χαὶ ἀχούσια. 

5 Ρ.1111191 "Ovtos δ᾽ ἀχουσίου τοῦ βιαίου. 

~ IQ / \ ? σ ~ - 4 

Οὗ ἣ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ εἰδότι τὰ xa Exacta, τοῦτο ἑχούσιον 

χαὶ ἀντίχειται τοῖς βίᾳ γινομένοις. ἐχείνων γὰρ ἢ ἀρχὴ ἔξωϑεν. μηδὲν 

συμβαλλομένων τοῦ πάσχοντος 7 πράττοντος, ὧν ἀμφοτέρων ἀναιρετιχὸν 

we δὲ 
\ ca ὯΝ > X > > ~ i \ ed > ζ΄ c > Ἁ ε 

TO OD 7, ap xm ἐν αὐτῷ. ἧς γὰρ πράξεως οὗ πάϑους ἢ ἀρχὴ ἢ 40 

10 ποιητικὴ ἐν αὐτῷ, αὕτη οὐ βίᾳ. οὗ γάρ τις αὐτὸς κύριος, οὗτος οὐχ ἔχει 

τὴν ἀρχὴν ἔξωϑεν. τὸ δὲ εἰδότι τὰ xa Exacta τοῖς δι’ ἄγνοιαν 
ἀντίχειται. ἐν ie ἐχείνοις ἢ διαμαρτία rept τὴν τῶν xa’ ἕχαστά τινος 
ἣ τινῶν ἐν οἷς ἢ πρᾶξις ἀγνοιαν. ane οτέρων δὲ ἅμα χρεία πρὸς τὸ 

ἑχούσιον: ὅτι μήτε τὴν ἀρχὴν ἐν αὐτῷ εἶναι αὔταρχες πρὸς αὐτό. χαὶ 
15 γὰρ οἱ δι’ ἀγνοιάν τι ποιοῦντες ἐν αὑτοῖς ἔχοντες τῶν γινομένων τὴν 

ἀρχὴν οὐχ ἑχουσίως ποιοῦσι. πάλιν te δύνανταί τινες εἰδότες τὰ xa? 45 

ἕχαστα ἐν οἷς ἣ πρᾶξις ἢ τὸ πάϑος αἰτίαν ἔχειν τὴν βίαν. πρόσχειται 
δι Ny, > » \ > ~ / a 7 he \ \ δὲ τὸ ἴσως, οἷον ἴσως γὰρ οὐ χαλῶς λέγεται ἀχούσια εἶναι. τὸ γὰρ 
ἑχούσιον ἀποδοὺς τί ποτέ ἐστι διὰ τοῦ προσϑεῖναι ἴσως vee οὐ χαλῶς 

, \ s ΚΑῚ Ἁ Ἃ > ji 3 ΜΝ > σ \ 20 λέγεται τὰ διὰ ϑυμὸν 7 ἐπιϑυμίαν ἀχούσια εἶναι, ἐνεδείξατο ὅτι τὰ 
τοιαῦτα ἐμπεριείληπται τῷ τοῦ Exoustovn λόγῳ. of γὰρ διὰ ταῦτα ἁμαρτά- 

~ ~ ΄ Ἁ 5 lg oO te 

voytes ἐν αὑτοῖς τοῦ Hie ey τὴν ἀρχὴν ἔχουσιν. εἰ γὰρ τὰ οὕτω γινό- 

μενα ἀχούσια is οὐχ ἂν ἣν ὑγιὴς ὃ ἀποδοϑεὶς λόγος τοῦ ἑχουσίου. ἄλλως 50 

τε δέ φησιν εἰ τὰ διὰ ϑυμὸν χαλὰ ἑχούσια ἢ Gr ἐπιϑυμίαν. χαὶ γὰρ διὰ 

25 ϑυμὸν ἐλεύϑερον ἀποχτείνοιμεν ἂν τυράννους 7 πολεμίους χαὶ μαϑημάτων 

ἐπιϑυμήσαντες 7 ἀρετῆς ἑλοίμεϑα (ἂν) αὐτά. εἰ οὖν ταῦτα χαλὰ χαὶ 
ἑχούσια. χαὶ tavavtia ἑχούσια. 

py > ae ΄ 

Ρ. 1111181] Ἔτι δὲ τί διαφέρει τῷ ἀχούσια εἶναι τὰ χατὰ λογισμόν. 

> ) ~ τος \ ς ΄ » " ΄ \ \ 
Εν τοῖς χατὰ λογισμὸν ἁμαρτανομένοις ἐξ ἀφροσύνης τὰ φευχτὰ Alt 

80 axohovdet (διὸ χαὶ τὸ ἑχούσιον οὐδὲν ἄλογον ἔσται) χαὶ τῶν διὰ ϑυμὸν 10 
ἁμαρτανομένων τὸ ἑχούσιον αἰτιᾶσϑαι. ἐνῆν γὰρ αὐτῷ ἐχχλῖναι ὡς ἀπὸ 

\ 
t τῶν σπουδαίων δηλονότι xat τὸ ἄλογον τῆς ψυχῆς ἐπιπειϑές te χαὶ χατή- 

5 βιαίου Ba et Arist. codd. NbOb: βίᾳ Aristoteles vulg. rhesis usque ad ἐπιθυμίαν 

ἡδέα (p. 1111433) a 10 οὗ B: om. a γάρ τις B: τίς γὰρ a 11 εἰδότι 

scripsi ex Arist.: εἰδότα Ba post ἄγνοιαν add. ἀχουσίοις a: om. B 10 ody 

B: om. a 21 ἑχουσίου a: ἀχουσίου B 23 ἀποδοϑεὶς B: ἀποδιδόμενος a 

τοῦ ἑχουσίου λόγος a 25 τυράννους B: τύραννον a 26 ἂν a: om. B ταῦτα 

οὖν ἃ 28 τῶ Β: om. ἃ rhesis usque ad ἐπιϑυμῶν δ᾽ οὔ (p. 1111815) ἃ 

29 ἐν schol. Lb: εἰ Ba Ὁ] αὐτῶ B: αὐτῷ καὶ a 

10# 
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Luba | 

10 

30 

΄ ἘΣ ΤᾺ \ \ ον r= \ 
xoov λόγῳ ἐχόντων. χαὶ τὰ ἐξαίφνης ἑχούσια λέγομεν. οὕτω γὰρ 41: 

ε ~ ε ~ ΄ 
χαὶ ὃ φίλος ἐξαίφνης ἡμῖν Exodow ἐπέστη, οὐ μὴν χαὶ προελομένοις χαὶ 

προβουλευσαμένοις. οὐ γὰρ ἀνάγχη. ἰστέον ὅτι χαὶ ἢ λύπη ἐπιϑυμία τίς | | j | i : \ ~ 3 ~ , 

ἐστιν ἐπὶ τῇ ἀπουσίᾳ τῶν ἅ τις ὀρέγεται. 

p. 1111b16 ᾿Επιϑυμίᾳ δ᾽ ἐπιϑυμία οὔ. 

(a ἐπιϑυυία ἐναντίον. εἴ τις δόξης ἐπιϑυυξῖ χαὶ yor- gaat lak etre HOP aE ΉΡΡΙΝ ip SUD pe χρη ς Δοχεῖ χαὶ ἐπιῦ 

ματισμοῦ, ὧν τὸ μὲν δεῖται δαπάνης, ὁ χρηματισμὸς δὲ φειδοῖ περιγίνεται 
χρημάτων. ὡσαύτως χαὶ 6 φησιν ὃ []ἰλάτων, τοὺς σώφρονας μὴ εἶναι 

τοιούτους οἷον ἐφέσει νομίμων γάμων ὑπέρτεροι τῶν περὶ τὰ ἀλλότρια 
” η΄’ > ~ 9 \ 3. ε la ~ Ve > 4 

χάλλη χαϑίστανται ἐπιϑυμιῶν. ἀλλὰ οὐδενὸς λόγου τοῦτο ἄξιον. ἧσαν γὰρ 

τ ἀξιόλογα ταῦτα, εἰ περὶ (tod) αὐτοῦ En) (ματος ἐναντίως ἐ 
ἐγίνοντο: τοῦτο G& ἀδύνατον: ἀδύνατον γὰρ τὸν αὐτὸν ἅμα ἐπιϑυμεῖ 

τραφῆναι χαὶ μὴ τραφῆναι. οὕτω γὰρ χαὶ ἢ προαίρεσις ἐναντία τῇ es 
ὅτι περὶ τὸ αὐτό. τὰ γὰρ ἐναντία od τῷ περὶ ἐναντία εἶναι dpilet αι, ὡς 
εἶπεν ἐν τῷ [Περὶ ᾿Ἑρμήνε(ας ἀλλὰ τῷ ἐναντίως Manne σϑαι περὶ (tod) 

ἁρμόζει (ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 
ν 

9 

αὐτοῦ. ΠΡ ΠΟυ υεϑα δὲ λέγειν οὐχ 
΄ Ὁ δ , ‘ al \ ΄ 5 

βούλεσϑαι. χαὶ τὸ λέγειν γὰρ ἐπὶ τούτου ἁρμόζει), χαϑάπερ αὐτὸς 

ἐπισημήνατο. 

p. 1111034 Ὅλως μὲν οὖν δόξῃ ταὐτόν. 
ὩΣ 

Δείξας ὅτι ἢ δόξα οὐχ ἧττον τῶν χαϑόλου ἣ τῶν xa? ἕχαστα, Fj 
jst τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα (περὶ τὰ Gee yap), νῦν δείχνυσιν 

τινι δόξῃ ἣ αὐτή, οἷον τῇ περὶ ἃ ἢ προαίρεσις. χατὰ γὰρ 

. a\ 

TPOGLPEOLS oc 

Os, Qu ὅτι ἀλλ᾽ οὐὸ 
. ΄ ~ > ~ N ~ ~ ro es Ἃ \ > ti Pe 

τὴν προαίρεσιν τῶν ἀγαϑῶν ἣ τῶν χαχῶν ποιοί ἐσμεν, 7 γὰρ ἀγαδοὶ ἡ 

χαχοί, χατὰ ὃὲ τὴν περὶ αὐτῶν τούτων δόξαν οὐχέτι ἀγαθοὶ 7 χαχοί, οὐ 
γὰρ 6 δοξάζων ὅτι ἣ ἀνδρεία ἀγαϑὸν ἢ ἢ διχαιοσύνη ἤδη χαὶ ἀνδρεῖος ἢ 

> , ΄ > ~ > ~ S/F \ > ΄ ΄, 

ἀγαθός, ὃ προαιρούμενος δέ. τοῦ γὰρ ἀχρατοῦς δόξα μὲν Opty, προαίρεσις 
Ὁ > , ~ x ~ . ~ 

Of οὔ. χαὶ προατροῦ βεθα μὲν λαβεῖν ἢ φυγεῖν, λαβεῖν μὲν ἃ ἂν 
΄ c ~ 5 ra yet a Ἃ ΄ \ μ᾿». 4 ~ ΑΓ, 

χρινώμξν μιν ἀγαῦα. φξ ἤγξειν ὃξ ἃ ἂν χαχᾶ. TO GE y τι τῶν TOLOUTWY, 

Mv 

χαὶ δοῦναι τινί. ταῦτα εἰς αἵρεσιν χαὶ φυγὴν τὴν ἀναφορὰν ἅ ἴ 
Vv δι »} 4 > ΄ 

ἔχει. δοξάζουεν δὲ οὐχέτι λαβεῖν 7 φυγεῖν ἀλλὰ τί ἐστιν ἕχαστον. οἷον τί ¢ | 

Y 
ς ἡμῖν ἑχοῦσιν ἐξαίφνης ἃ 4 ἐπὶ Β: ἡ ἐπὶ ἃ 5 rhesis Arist. χαὶ προαιρέσε 

Tel μὴ μόνον λαβεῖν τι 7 φυγεῖν προαιρούμεϑα ἀλλὰ χαὶ ἀπελϑεῖν ποῦ 5 
\ 

50 

45 

t— 

τούτοις μᾶλλον (p. 1111b15—34) a 6 el cic B: οἷον εἴ τις a ἐναντίον B: évay- 

a 8 ᾿Ἰ]λάτων] ef. Gorg. p. 507 B? 10 post ἀλλὰ addit φαμὲν ὡς a: om. B 

B: 

τοῦ a: om. B 12. 13 te—xat B: tod te—xal τοῦ a 14 περὶ ἐναντία 

περὶ ἐναντίων ἃ 15 Περὶ ἑρμηνείας] ef. ὁ. 6 p. 17ad4 et ὁ. ἡ p. 11040 
2 

Β: 

10 τοῦ αὐτοῦ Β: αὐτοῦ ἃ 16 ἁρμόζει Β et Arist.: ἁρμόσει a ὥσπερ --ἁρμό- 

Cet (17) a: om. B 19 rhesis usque ad ody ἃ det (1112411) a 23 τῶν χαχῶν 

χαχῶν ἃ 24 αὐτῶν Β: τῶν αὐτῶν ἃ 27 ἃ Β: ταῦτα ἃ ἃ 28 ἤ τι ἃ et 

Arist.: εἴ τι B 30 τινὶ Β: τινὶ τί ἃ 
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ς νοσοῦσιν ἢ Al a x R a Q- a - O2 a = A Φ 

᾿ - nen , , nN ~ 

ἀρετή, τί ὕλη, τίνι συμφέρει 7 πῶς, χα 
/ λεπτὴ δίαιτα συμφέρει διὰ τὸ εὐχατέργαστον. 

> ae \ ΄“Ὸ > \ > Qt ay Οὐ τοῦτο γὰρ σκοποῦμεν. οὐ γὰρ εἰ παραχολουϑεῖ (cf) τινι, ἤδη Aly 
~ = ~ 43 ὟΝ " “sy 5 

χαὶ ταὐτὸν τοῦτο ἐχείνῳ ᾧ παραχολουϑεῖ, ἀλλὰ ἄλλο ὃν ἄλλῳ ὄντ' 

5 παραχολουϑεῖ. οὐδὲ γὰρ αὐτὸ ἑαυτῷ λέγετα! παραχολουϑεῖν. ἀλλ apa γε 

τὸ προβεβουλευμένον; δείξας τὸ προαιρετιχὸν ἐν τῷ Exnvatp, ᾧ δια- 

φέρει τῶν ἁπλῶς Exovatwv προστίϑησι" τὸ γὰρ προβεβουλευμένον ἑχούσιον 

τοῦτο ΠΡ μΟ ΣΟ: ὅτι γάρ προβεβουλευμένον, δείκνυσιν é% τοῦ πᾶσαν 10 

προαίρεσιν μετὰ λόγου χαὶ διανοίας γίνεσϑαι: χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὃὲ 
΄, \ c = 

10 δείκνυσι τοῦ ὀνόματος. τὸ γὰρ πρὸ ἑἕτέρων φησὶν αἱρετὸν τοῦτο 
προαιρετόν. τὸ ὃὲ πρὸ ἑτέρων ἐχ τοῦ zp poooheodatat χαὶ διὰ βουλῆς 

γίνεσϑαι δοχεῖ, ἢ δὲ βούλευσις τοῦ λόγου" διανοίας γὰρ τὸ βουλεύσασϑαι" 
[4 ὥστε τούτῳ τῶν ἁπλῶν ἑἐχουσίων διαφέρει τὸ προαίρετόν: 

\ δι ~ 3 ΝΠ 38 \ ~ /, 

Περὶ δὲ τῶν ἀιδίων οὐδὲε ee ees Olov περὶ τοῦ χόσμον 
τ ον ἢ \ N \ > SANTO ι- σ 5). \ 

15 7 ϑεὸν εἶναι ἡ μὴ εἶναι οὐδεὶς νοῦν ἔχων βουλεύ OTL ἔστιν GEL χαὶ 

ἐξ ἀνάγχης τὰ τοιαῦτα, οὐδὲ ὅτι ἀσύμμετρος ἢ 
4 > (ἀναγχαῖον γὰρ xat cones 10 οὔτε περὶ τῶν ἐν ge ταῦτα γὰρ οὐχ ae 

L 25 “Ὁ 
> ? e τ δ Vv 

μέν ἐστιν ἀλλ᾽ ὁμοίως γίνεται. χαὶ ἀναγχαίαν χαὶ αὐτὰ χαὶ ee eye 
> 

¢ eS = wy 2 Cc al R- 
\ / , \ [4 > \ Q7 \ or \ di > ΄ 

τὴν Ἰέννησιν TE XAL χινῆσιν. ξπει OF τινες μὲν ουτῶς, τινες GE εχξ 

\ { > ~ 20 λέγουσι γίνεσθαι, οὐχ ἦν GE νῦν τὸ προχείμενον περὶ τούτων λέγειν, εἴπ 
vA 

i 

\ v ΄ N gg.) vs | , ὅλ. 3 WX b) 

TO ELTE φυσει 7 οι ἄλλην αἰτίαν. ἀλλ οὐδὲ περι τῶν οὐχ διιοίως 

ΡΥ ΄ >} 3? ΄ ΠΕ ee / > 

μὲν ἀεὶ γινομένων GAN ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, φύσει δέ, οἷον τοῦ πολιοῦσϑαι 
“O00 ~ >>. \ ~ > \ ΄ ἡ αν Ἄν ora » Chet 
ἢ ὀδοντοφυεῖν, οὐδὲ περὶ τῶν ἀπὸ τύχης ual ἐπ᾽ ἔλαττον, οἷον εὑρέσεως 
ϑησαυροῦ (οὐ γὰρ διὰ τὸ προβουλευϑῆναι εὑρέϑη) οὐδὲ περὶ τῶν | ρ 6) γὰρ ) TPGIGVAE ξυρξύη gc TEpt T 
3 ~ ΄ a 3 ~ ~ .] 

25 ἀνθρωπιχῶν πάντων. ἃ γὰρ ἀδύνατον δι’ ἡμῶν xpaydyvat, τίς ἂν 30 
" ΄ ~ Vv 4 ΣΝ , { \ ~ > ᾿Ὶ 

a γοῦν τεγῶν βουλεύσαιτο; ἀλλὰ βουλευόμεϑα περὶ τῶν ἐφ 
\ - > ~ > \ 

ἡμῖν χαὶ τῶν οἵων te Ov ἡμῶν πραχϑῆναι ἣ μή. ἐπεὶ GF χαὶ τὰ χατὰ 
΄ ΄ ΄ > ε - 5 - 
υας χαὶ τέχνας πραττόμενα δι᾿ ἡμῶν δοχεῖ πράττεσϑαι χαὶ χατὰ 

_ 
τὰς ἐπιστ 

νοῦν ἀνϑρώπινον, ἀποχρίνει χαὶ ταῦτα τῶν poDheP uy. ὅσα 7 rap ἀφωρισμένον 

30 ἔχει τὸ πῶς πράσσεται τῶν ὑπὸ τὰς τέχνας, περὶ τούτων οὐ βουλευόμεϑα 
Bat ‘\ \ 0 a οὖ wy ἃ co x >} als ANS 

ἀλλὰ περὶ τούτων ἃ χαὶ ἄλλως χαὶ οὕτως ἐνδέχεται πραχϑῆναι. τοιαῦτα 35 

ὑπὸ τὰς στοχαστιχὰς τέχνας, χυβερνητιχήν τε χαὶ ἰατριχήν. 
> 

may δὲ τὴν pan περὶ τῶν πραχτῶν τῶν ἐφ᾽ Yulv (ταῦτα γὰρ xat © ~~ 

, Ἁ ὃ 

υόνα λοιπὰ εἶναι), δειχτιχὸν παρέϑετο ν 

\ 
Ξ 
Ψ 

4. ~ ν᾿ 

ναι τῶν εἰρημ Evwy τῶν μὲν 
bs 2 

τ 
35 φύσιν αἰτίαν, τῶν δὲ ἀνάγκην, τῶν δὲ τύχην, ὑπὸ τὴν τύχην ϑεὶς χαὶ τὸ 

2 rhesis Arist. εἰ δὲ προγίνεται --- νοῦν ἔχων (p. 1112811—21) a 3 τὶ ἃ: om. Β 

10 ἑτέρων ἃ et Aristoteles: ἑτέρου B ex corr. 11 προβουλεύσασϑαι B: προβουλεύε- 

σϑαι ἃ 18 τούτῳ ἃ: τοῦτο Β 14 rhesis Arist. περὶ δὲ τῶν --- αὐτῶν πραχτῶν 

(p. 1112421—34) ἃ χόσμιον scripsi: χόσμου Ba 18 ἐστιν ἃ: εἰσί B ἀλλ᾽ 

ὁμοίως corr. ex ἀνομοίως B: ἀεὶ δὲ ὁμοίως a 19 ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a 20 τὸ προχεί- 

μενον περὶ τούτων B: περὶ τούτων προχείμενον a 21 ἢ 6 Β: εἴτε δι᾽ ἃ; ef. lectiones 

librorum Arist. 23 post ἀπὸ τύχης inserit 2 a: om. B 26 βουλεύσαιτο νοῦν 

ἔχων ἃ 27 ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a 91 χαὶ οὕτως zal ἄλλως a 33 τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν 

Β: om. ἃ 3d φύσιν Β: φύσει ἃ ϑεὶς B: τιϑεὶς ἃ τὸ Β: om. ἃ 
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9.) 5 , - οι ~ ~ as 5 ‘ + , , νος 

αὐτόματον, τῶν ὃὲ νοῦν. ταῦτα δέ ἐστι τὰ Gt ἀνθρώπου γινόμενα χαὶ ὧν Aly 
wv , a ‘ ΄ ~ a an“ ΄ ΄ 

ἄνϑρωπος ἀρχή" διὸ χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν. εἴη δὲ ἄν χαὶ ἢ εἱμαρμένη 
λεγομένη χατὰ τούσδε τοὺς ἄνδρας ὑπὸ τὴν φύσιν. οὐ γὰρ ἀπαράβατον 40 γομέενη f 
τὸ εἱμαρμένον οὐδ᾽ ἀναγχαῖον. 

(η΄ 
Γ΄ "» ~ 5 ΄ 

5 p. 1112234 Καὶ περὶ μὲν τὰς ἀκριβεῖς χαὶ αὐτάρχεις. 

"Hrot τὰς ἀποδειχτιχάς, οἵα (ἐστὶν) 7 γεωμετρία. αὐτάρχεις δέ εἰσιν 45 
cae \ A ne Ps ὃ i Ve ἣ IA ΄ Zz 5 Ns Si pial 24 Ἢ ~ ὡς μὴ δεόμεναι βοηϑείας ἔξωϑεν, ἀλλ᾽ ὡρισμέναι χαὶ ἑαυταῖς αὐταρχοῦσαι. 

τοῖς τοιούτοις δὲ χαὶ τὰ ὑπὸ ϑεῶν γινόμενα gore. διὸ οὐδὲ τὸ ϑεῖον 

βουλευτιχόν. ἔοιχε γὰρ ἐπιστήμῃ τὰ ὑπ᾽ ἐχείνων γινόμενα. 
10 Μᾶλλον δέ φησι περὶ τὰς τέχνας ἣ δόξας. ἀμφοτέρως γὰρ 

΄ \ > \ > ΄ - ᾿ > ΄ wt 
γράφεται. τὸ αὐτὸ γὰρ ἀμφότερα δηλοῖ. περὶ γὰρ ὧν δοξάζομεν χαὶ 50 

ἐπιστήμας (οὐχ) ἔχομεν, περὶ τούτων μάλιστα βουλευόμεϑα τῷ τὴν βουλὴν 
Ne \ A c / to ΄ Ὑ wv 3 \ > ἣΝ τς ΄ ~ ui, περὶ τὰ ὡρισμένα εἶναι, ὡς ἔφαμεν. ἥτοι δὲ περὶ ὧν δοξάζομεν ἡμεῖς 
΄ »] \ YW > ᾿Ξ , σ a x a \ Ἃ Ἁ ~ = mi Ἀν 3 ~ 

λέγει, ct xat ety ETLOTY TA (ξως ev γάρ ὧν μη ders BL περι αὐτῶν 

15 ἐπιστήμην. διστάζομεν χαὶ ee περὶ eae) ἢ περὶ τῶν δοξαστῶν 

τῇ αὐτῶν φύσει γέ ει γίνεσϑαι τὰς βουλάς. ἔστι γάρ τινα τῇ αὐτῶν φύσει 

δοξαστά, οὐχ ἔχοντα τὸ πάγιον: ἐν οἷς ἐστι τὰ ἐνδεχομένως γινόμενα δι’ 
ἡμῶν: ἀλλὰ χαὶ ὅτι ἥττον | τῶν ἐπιστημῶν at τέχναι τὸ ὡρισμένον χαὶ 42: 

βέβαιον ἔχουσι δῆλον, εἴ γε αἱ μὲν ἐπιστῆμαι περὶ τὰ ἀίδια, αἱ δὲ τέχναι 

20 περὶ τὰ ἐν γενέσει. διὸ χαὶ μᾶλλον περὶ τῶν κατὰ (τὰς) τέχνας ἣ (tas) 
ἐπιστήμας βουλευόμεϑα. οὐ γὰρ διστάζομεν πῶς γραπτέον: ὡρισμένοι 
γάρ εἰσιν οἱ φυσι: τῶν γραμμάτων, χαὶ οὐ διστάζομεν γράφοντες 

φι αὐτά, οὐδὲ δεόμεϑα βουλῆς πρὸς τὸ A γράψαι ἣ ἄλλο τι τῶν στοιχείων. 

Ρ. 1119208 “Ev τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀδήλοις δὲ πῶς ἀποβήσεται. 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀδήλοις δὲ χαὶ 

Hee: στόν ya: δείξας γὰρ ἐπὶ τῶν 

τεχνῶν μὴ οὖσαν ἐν τοῖς ile μένοις τὴν βουλήν, etxotws τίϑεται τὸ Bovded- 

εσϑαι εἶναι (ἐν τοῖς) ἐ Es χαὶ ἄλλως χαὶ τούτοις ὡς ἐπ τὶ τὸ πολύ. οὐ 

γὰρ δὴ περὶ τῶν ἐπ᾽ ἔλαττον aren (ἐξ τς ἡμῖν SEEN περὶ 15 
\ 

30 τούτων οὐ βουλευόμεϑα ὁποῖα τὰ ἐπὶ τύχης. οἷς γὰρ ὡς Ext τὸ πλεῖστον 

δέ, περὶ τούτων 7, Book, οὐ γὰρ ὃ ἰατρὸς περὶ 
‘ 

S Ν { ~ 3 a) 55 4 

ἀχολουϑεῖ τι, οὐχ ἐξ ἀνάγχης 

ἀνθρώπου Β: ἘΣ a 5 rhesis usque ad λοιπῶν ὁμοίως (p. 1 ey a 

6 ἤτοι B: ἀχριβεῖς χαὶ αὐτάρχεις λέγει a ἐστὶν a: om. Β 7 ὡς Β: ata 

10 rhesis Arist. μᾶλλον δὲ --- αὐτὰς διστάζομεν (p. 1112b6—8) a 11 ἀμφότερα B: 

ἀμφότερον ἃ 12 οὐχ ἃ: om. Β 14 μὲν Β: om. ἃ 15 xai B: te xat a 

16 τῇ a: τῶν: B 18 χαὶ (alterum) B: te χαὶ a 20 τὰς (utroque loco) a: om. B 

21 ὡρισμένοι ἃ: ὡρισμέναι B 24 rhesis Arist. τὸ βουλεύεσθαι --- διὰ τίνος (p. 111208--- 

28) ἃ 25 χαὶ Ba: om. Arist. 28 ἐν τοῖς a: om. B τὸ B: om. a 29 ἐπ᾿ 

ἔλαττον B: ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον a ἐξ ἀνάγχης a: lacuna B 30 ὁποῖα B: ὁποῖα ἐστι a 
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ὃξ ὠφελήσαντός τινα Bonen ται εἰ 42r τοῦ πλειστάχις μὲν βλάψαντος, ἀπὸ τύχης ι 
χρὴ προσφέρειν αὐτὸ τῷ ἀρρώστῳ. ἀλλὰ τῶν ὠφελεῖν πεφυχότων τοὺς οὕτως 

> 

[Ὁ] x RQ = τούτῳ OUTMS S/OVT προσοιστέον 30 

Vv σ 

͵ 

\ 

ἔχοντας, περὶ τούτων Buvlebeca tls 
\ ΄ ΄ 

ὶ ἔστιν οὖς ποτε προσενεχϑὲν ἔβλαψεν. ὁμοίως χαὶ χυβερνήτης 
>] ϑ' > 

αὖὗτο, ἐπε 

σι 

Ν ΄ς \ , id A > X ΄. a) 

χαὶ ῥήτωρ. ἕχαστος γὰρ τέλος τι προϑέωμενος, ὁ ὑὲν ἰατρὸς ὑγείαν, ὃ ὃ 
Vv vA ΄ ΝΑ ea ~ ws av 7) “Ἂ » 

ἔμπορος χέρδος, ὁ (6&) ῥήτωρ πεῖσαι. ἄλλος (68) στέφανον ἢ νίχην ἤ τι 
~ , A ra Ne] > » a Ἃ \ J X ΄ 

τοιοῦτον, βουλεύεται περὶ τούτων δι᾿ ὧν αὐτῷ ἂν τὸ τέλος τὸ προχείμενον 

περιγένοιτο. βουλητὸν μὲν γάρ ἐστι τὸ τέλος, ὡς εἶπε, βουλευτὸν δὲ τὸ τξερ τέ le ee { ρ €0T U FANS, S$ lM, PODAS 4] OE τ 

~ i ~ 

πρὸς τὸ τέλος χαὶ tod τέλους ποιητιχόν. πᾶν yap τὸ περὶ οὗ ἢ βουλὴ περ 

δὲ 

οξ 10 πρός τι τέλος ἔχει τὴν ἀναφοράν. περὶ τῶν λ ὐοῤ πῶ βουλευόμενοι, 25 

μείζονας συμβούλους παραλαμβάνομεν. χίνδυνος μὲν γὰρ μέγας ἀπο το ee 
νουσι διὰ τὸ ἄδηλον τοῦ ἀποβησομένου, χαὶ ὡς ἐφ᾽ ἡμῖν ὃν τὸ πρᾶξαι 

τὸ ὑπὸ τῆς βουλῆς προχριϑέν. σφαλερὸν δὲ τὸ μὴ χαλῶς βουλευομένους 

προχρῖναί τι. “OL διὰ πλειόνων μὲν φαινομένου γίνεσϑαι. οἷον εἰ στρατεύειν 

18 χατά τινων πρόχειται, χαὶ τοῦτο πλῷ χαὶ πεζῇ δυνάμει ἔξεστι ποιεῖν, διὰ 

τίνος τούτων ἔσται τὸ προχείμενον ῥᾷστα χατανῦσαι. 
Ὁ > ~ ε ΄ y , =) > ΄ > , ς 
Ὁ ἐν τῇ εὑρέσει ἔσχατόν ἐστιν’ οἷον φέρε οἶχον βουλευόμεϑα 85 

οἰχοδομῆσαι" τέλος μὲν ἣ οἰχία, οὐχ οἷόν τε ὃὲ ταύτην οἰχοδουῇσαι ἄνευ 
Μ a7 \ / ἃ » \ Ps ἊΝ a. τὶ »"7, 

οἰχοδόμου χαὶ λίϑων χαὶ πλίνϑων χαὶ ξύλων, τούτων δὲ οὐχ οἷόν τε 

20 εὐπορῆσαι μὴ πρῶτον χτησάμενον αὐτά, ἀλλὰ μὴν τούτων ἣ χτῆσις 
πριαμένοις ἡμῖν περιγίνεται, ἀργυρίου ὃὲ τὸ πρίασϑαι: δεῖ ἄρα ἀργύριον 80 

ΝΑ ~ > / oa 

πορίζειν. ὃ Toptsuos δὴ τοῦ ἀργυρίου ὕστερον εὑρέϑη. αἴτιον (δ χαὶ 

ἀρχὴ γίνεται τῆς ποιήσεως τῆς οἰχίας. δείξας GF ὅτι τὸ βουλεύεσϑαι ἀπὸ 

τοῦ τέλους ἐστὶν οὗ τυχεῖν βουλόμεϑα, ἄνοδος ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ὅϑεν ἀρχό- 

25 peda τοῦ πράσσειν ταῦτα, δι᾽ ὧν ἡγούμεϑα τεύξεσϑαι τοῦ προχει μένου, 
(ἢν ζητήσει φησὶ χαὶ ἀναλύσει τῇ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων ἐοιχέναι τὸ βουλεύ- 

τὰ τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ οἱ γεωμέτραι τὸν τρόπον τοῦτον τὴν ἀνάλυσιν 

ν ποιοῦνται. GESTS γὰρ τὸ συμπέρασμα τῆς δείξεως, 40 
it 

υάτω 

πρῶτον ity es προσεχῆ τούτων δι’ ὧν ἐδείχϑη τοῦτο λαμβάνουσιν, εἶτα 
ὃ 40 πάλιν τὰ τούτοις OL ὧν ταῦτα. χαὶ οὕτως ἀεὶ ποιοῦντες χαὶ λαυβάνοντες 

τὰ τῶν δειχτιχῶν δειχτιχὰ ἀνίασιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ἀφ᾽ ἧς πάλιν ἣ σύνϑεσις 

αὐτοῖς διὰ τῶν χατ᾽ ἀνάλυσιν εἰληυμένων ϑεωρημάτων γίνετα!. ἐπὶ μὲν 
~ ™ ΄ ~ > ay ΄ ἂᾧ γὴν \ 

οὖν τῶν διαγραμυμάτων τοῦτο ἀνάλυσις, ἢ ἀπὸ τοῦ τέλους ἐπὶ τὴν ἀρχὴν 
> \ > ‘ \ »ν Ὁ ΄ ’ > > ~ ΄ 3,4) ΄ 3 

ἄνοδος (τέλος γὰρ ἐν αὐτοῖς μόνον, ἄλλ᾽ οὐ χαὶ ἀρχὴ τὸ συμπέρασμα), 4 
‘ 

35 ἐπὶ 68 τῶν πράξεων ἄλλη τ τῆς πράξεως ἀρχὴ χαὶ ἄλλη τῆς ϑεωρίας, οἷον 
> ~ , > / ~ 

οὗ παρεϑέμεϑα, ἀρχὴ μὲν τῆς πράξεως τὸ ἀργύριον, τῆς ϑεωρίας 

x ~ , . ΡΥ ΡΥ \ 9 4: ἐδ ἢ πῶνςΐς ) Ὁ ΨΝ 
1 μὲν ante τοῦ πλειστάχις ἃ δὲ Β: δὲ χαὶ ἃ 2 αὐτὸ ἃ: αὐτὸς Β ὃ ἔχοντι ἃ: 

ἐχόντων B 5 προϑέμενος B: προτιϑέμενος a 6 δὲ (ante ῥήτωρ) a: om. B 7 αὐτῷ 

ἂν scripsi: αὐτῶ B: αὐτὸ ava 10 δὲ ante τῶν μεγάλων a 13 βουλευομένους B: βου- 

λευσαμένους a 17 rhesis Arist. ἕως ἂν--- ὥσπερ διάγραμμα (p. 1112>b18—21) a βουλευό- 

μεϑα B: βουλευόμενοι ἃ 22 δὴ corr. ex δὲ Β: δὲ a δὲ inserui: om. Ba 24 βου- 

λόμεϑα B: βουλευόμεϑα a 26 ἀνάλυσιν B: διάλυσιν a 29 τούτων a: todtTw B 

32 xata B: κατὰ thy a 35 ἄλλη --- χαὶ ἄλλη B: ἄλλη μὲν --- ἄλλη δὲ a 



A > 
JS 

ANONYMI IN ETH. NICOM. III 5 (Arist. p. 1112622—111349] 

΄ 5 a7 \ ~ =) \ ~ X\ Ὑ \ , ΔΝ 

ὃ οἰχοδόμος. χαὶ χαλῶς ἐπὶ τῶν μὲν ἔργων τὸ προχείμενον λόγῳ χατορ- 42r 

Vovusvoy, τῶν δὲ γνῶσις ἐπὶ γνῶσιν χρείττονα τὴν προχοπὴν ἔχουσα. 

p. 111222 Ἢ δὲ βούλευσις πᾶσα ζήτησις. | 50 

(ἐς 

οις 

>] 7 ΄ ‘ 

5 οὐδ᾽ ἔστι πραχτα,, olov πὲρ 

)ητήσεις γὰρ γίνονται xat περὶ τούτων ὧν ἡμεῖς οὔχ ἐσμεν ἀρχὴ 42ν 
υαϑηματικῶν χαὶ φυσιχῶν ϑεωρημάτων, ἐν 

οὐχ ἔστι βουλή. τὰ γὰρ διὰ τῶν φίλων δι’ ἡμῶν πως ἐστίν. 
“4 -- 

γὰρ τῶν φίλων ἀρχὴ χαὶ αἰτία. τοῦ ieee? ἐν ἡμῖν ἐστι, διότι ἡμῶν 
ἀξιωσάντων γίνεται, μὴ ἀξιωσάντων δὲ οὐ γίνεται, ἐπεὶ ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ τούτων 

\ ΄ - τ ἃ Y v ~ 

χίνησις. ζητεῖται δ᾽ ὁτὲ μὲν τὰ ὄργανα. ποτὲ μὲν τὰ apiana aes 
10 οἷον ὃ ἰατρὸς πότερον διὰ apps 7] διὰ τομῆς δεῖ ἀνοῖξαι τὸ ἀπόστημα, 5 

ἔχων προχείμενον τὸ δεῖξαι πάντως τὸ διὰ τίνος ὀργάνου χρὴ τοῦτο 
~ ia ~ \ 4 μ᾿. 

ποιῆσαι, ζητεῖ χαὶ ὑολυτοῆς ὅταν δὲ 

χρῆσις αὐτὸ 

χαὶ 

τὸ ὄργανον ἢ ὡρισμένον, ζητεῖται ἢ 
αἱ \ , Qa υ 

αι ι εἰ διὰ σμίλης ἢ τομὴ χαὶ ἐπὶ πόσον τέμνοντα προιέναι δεῖ. 
\ 

οὗ, 

ἐπὶ φαρμάχου ὡσαύτως, χαὶ ποῖον χαὶ πόσον δοτέον χαὶ πότε χαὶ πῶς 

15 ἔχοντι “OL διὰ τίνος τρόπου. 

p. 1 

tls 

20 

ae, 

εἰ 

112031 Ἔοιχε δή, χαϑάπερ εἴρηται, ἄνϑρωπος εἶναι ἀρχὴ 10 

τῶν πράξεων. 

2 Ξ 5 ΄ \ > DIOL ~ Sees, Q \ ΄ ΄ , Εἶπε yap ἀνωτέρω μιχρὸν ἐν τῇ ἐχϑέσει τῶν αἰτίων διὰ τί γίνεταί 
ὅτι χαὶ νοῦς χαὶ πᾶν τὸ δι’ ἀνθρώπου γινόμενον ἀρχὴ χαὶ αἴτιον τῶν 
Sj = as ε “Ἃ 

τράξεων. οἷον εἰ ἄρτος τοῦτο. διὰ τί; διότι περὶ τούτων ἐστὶν ἣ βουλὴ 20 
wi > \ aX 5 \ ~ 9: ΔΖ [2 Σ ᾿ 

ἤπω ἐστὶ γνώριμα. τὰ δὲ αἰσϑητὰ τῇ αἰσϑήσει γνώριμα 7 χρίνεται. 
> > aN Vv Lr ΒΞ =? \ a. VW. > γε 

δὲ ἀεὶ βουλεύσεται, εἰς ἄπειρον ἥξει. εἰ γὰρ μηδὲν εἴη αὐτόϑεν 

γνώριμον, GAR ἀεὶ πᾶν τὸ λαμβανόμενον δι᾿ ἄλλου τινὸς τὴν πίστιν λαμβάνει 
χαὶ 

ἀλὴ bo σι 

Ὑ 
ξειρ 

Ἷ ὰ 

Ἃ 

ρετόν ἐστιν, ὃ χαὶ προχέχριται, χα 

διὰ 

80 ζητήσεως. ἐπ 

ΠΝ ΕΞ Renin ep ah Ξε πε ΠΡ ΝΘ ἘΣ ΩΣ εἰ μηδὲν ἐξ ἑαυτοῦ γνωστὸν εἴη; εἰς ἄπειρον ἂν ἢ βουλὴ τ πον ee 
0 Gt ἄλλου πιστούμενον χαὶ δρισϑὲν πράσσεσϑαι προσῆχον ἣν ἡμῖν. 

~ \ , ~ ν᾿ ΄ » | ~ 

ται δὲ αὐτῷ περὶ τούτων ἐν tots “Yotépors ᾿Αναλυτιχοῖς. παύεται 

~ oe 

p ἕχαστος ζητῶν πῶς πράξει. ὅτι ἀφωρισμένον ἤδη τὸ προαι- 
1 

ὶ τῷ ot ἐν προαϊρέσει ἤδη τὸ προχεχρίσϑαι 
~ > V> 5 > \ ~ 4 is and -- \ \ 

τῆς He ἐστιν, ἔδειξε διὰ τοῦ παύεσϑαι ἡμᾶς τῆς xata βουλὴν 

γὰρ προελώμεϑά τι, πῶς χαὶ τίνα χρὴ τὸν εἰν ζητοῦντες, ἘΠΕ < 

τότε ὅταν εὕρωμεν ἀρχήν τινα, ἀφ᾽ Ts γένοιτ᾽ ἂν τὰ προχείμενον ἧς αὐτοί 

ἐσμεν χύριοι χαὶ ἡμῶν τὸ ἡγούμενον (τοῦτο ὃδέ ἐστιν ὃ ἜΜΕΝ. νοῦς). 

παυόμεϑα. οἱ γὰρ βασιλεῖς ἃ προέλοιντο ἀνήγγελλον τῷ δήμῳ. 
οὗτοι γὰρ ἐν τοῖς οὕτως ἀρχομένοις ἡγούμενοί εἰσιν, ὡς χαὶ Tud@y ὃ νοῦς, 30 

3 rhesi s Arist. φαίνεται 5¢—adpyn ἐν ἡμῖν (p. 1112b21—28) a 8 ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a 

post ἡμῖν add. ἐστιν ἃ: om. B 9 ζητεῖται 6° ὁτὲ μὲν τὰ ὄργανα B: om. a 12 ὅταν it 1 με Y 
seripsi ex schol. Parisin. Lb: ὅτε Ba 13 δεῖ προϊέναι a 15 ἔχοντι a: ἔχοντα B γ 

16 δὴ Β et Arist.: δὲ ἃ rhesis usque ad τῷ δήμῳ (p. 111529) a 18 γίνεταί a: ylvov- 

ται B 

p. 90 

24 ante det intercidit χαὶ vel ὥστε 26 ἐν τοῖς ‘Yotépors ᾿Αναλυτιχοῖς] B 3 

26 28 ἐστιν ὃ Β: ἐστι a 29 βουλὴν B: τὴν βουλὴν ἃ 34 ὡς Β: ὥσπερ ἃ 
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ὅς ἐστι τῶν ἐν ἡμῖν τιμιώτερος. ὡς δ᾽ ὃ δῆμος τοῖς χριϑεῖσιν enuby- 42» 
φίζεται, οὕτως ἐνταῦϑα ἢ ὄρεξις ἐπιψηφίζεται τῷ νῷ καὶ συνεξορμᾷ ἐπ 
τὴν πρᾶξιν. 

ν S ~ ~ ~ ~ ~ 

p.111329 Ὄντος δὲ tod προαιρετοῦ βουλευτοῦ ὀρεχτοῦ τῶν 

ν \ \ ΡῚ ~ ~ νῶν ΄ fe v ay Vie aes Εν, - Βουλευτὸν μὲν τὸ ἐχ τῆς βουλῆς ἤδη ὡρισμένον, ἔτι ὃὲ χαὶ ὀρεχτόν. 45 
, > ~ ? [« ~ ΄ 

βουλητὸν γὰρ τὸ προαιρετόν. προσέϑηχε ὃὲ χαὶ τὸ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν. χαίτοι 
wv ~ ~ la , ΄ 

ἔχων αὐτὸ ἐν τῷ βουλευτῷ περιεχόμενον, ἐπεὶ οὐ πάντως ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ 
2 \ WV. Ἃ \ ’ \ Vv 5» - > ? ΄ ~ ae Ζ Opextov εἴη Gv χαὶ προαίρεσις χαὶ ὄρεξις τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν βουλευτιχή. 

10 τοῦ γὰρ Teor ντος ἐχ τῆς βουλῆς eee διότι ἐχρίϑη τοιοῦτον. 
Vv 

0 
? 

2 \ cric - ) 
ETEl opee tS χαὶι εἰπὼν δὲ ὀρεγόμεϑα, προσέϑηχε χατὰ τὴν βούλησιν, 

6 ϑυμὸς χαὶ ἢ ἐπιθυμία, ἀλλ᾽ ἐχεῖναι μὲν ἄλλων, ἢ ὃὲ ὡς ἀγαϑοῦ τινος 
ὄρεξις βούλησις. ἢ μὲν οὖν προαίρεσις τύπῳ. προσέϑηχε τὸ τύπῳ ὅ0 

> ΄ > 2 9 \ ~ ΄ : > > > \ ~ Q73 

οὐχ ὡς ἀποδεδωχὼς τὸν λόγον τῆς προαιρέσεως, GAN ἀντὶ τοῦ χαϑόλου 
΄ ΖΕ: ἈΝ ὯΝ >. / \ 5 ΄ a 

15 ὡρίσϑω. τὸ ὃς περὶ Tota, δηλονότι τὰ βουλευτά. de 
” γ ~ 5 ΄ > is ~ a. ~ ΄ » \ 

προαιρέσεως γένος AY εἴη VOUS ὀρεχτιχός, οὐχ ἁπλῶς GE νοῦς 7 ὄρεξις ἀλλὰ 
9? τὴ - , ~ > 

τὸ Ot ἀμφοῖν χαὶ μιχτόν. τοῖς δ᾽ αὖ φαινόμενον ἀγαϑὸν τὸ βου- 

λητὸν λέγουσι μὴ εἶναι φύσει βουλητὸν | xa αὐτό. φύσει δὲ 48: 
> ~ been) A \ > \ Ὧν ΄ - X δηλονότι τῇ αὐτοῦ, ἀλλὰ πρός τι, χαὶ ἔστιν οἷς χαὶ. τὰ ἐναντία. τοῖς μὲν 

΄ > ΄ ΄ ~ ~ > ) 

20 γὰρ πόνος ἀγαϑὸν φαίνεται, ὡς τῷ λέγοντι “2x τῶν πόνων τοι τὰ ἀγαϑ 
Ve ~ }) ‘ -΄ CC ~ ΄ 5 ~ ΄ - ΄ a > Qi 

αὔξεται βροτοῖς (χαὶ τῷ “τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα τὰ ἀγαϑὰ 
? c ΧᾺ9 > εν ΄ ΧΑ Ν “τ ~ 1 ᾿ yy 2 c κω 

ot Deot”), τοῖς δ᾽ ἡδονή, ὡς Καλλιχλεῖ τῷ παρὰ []λάτωνι λέγοντι ᾿ πᾶν 

0 
- ΄ 5 \ ~ c> ~ 3) \ ~ yey Bue oo v 

St πράττειν UTE me YOOVYS χαιϊι τοις πέρι Εἰπίχουρον. Οὗτῷ TE εσταᾶι oO? 

΄ > ΄ > > Ce = 
τὸ [᾿ρωταγύρειον δόγμα εἰσαγόμενον. τὸ μηδὲν εἶναι αὐτὸ xa’ αὑτό, ὅ 

o- 

~ a) σ » ΠΑ ~ ‘ c ΄ δ 

95 τοιοῦτο ὁ EXAOTOYV εἶναι, οἷόν OOXEL χαὶ OALVETAL τινι, ἐεχαστῷ OE τ 
/ ¢ τι Ἁ ss . ~ τ᾿ ~ Ἃ 

φαινόμενον. ὡς εἶναι τὴν βούλησιν διὰ τοῦτο ὄρεξιν ἀγαϑοῦ 7 φαινο- 

μένου ἀγαϑοῦ. 

ed 

Ρ. 1113231 Ka éxdotyy yap ἕξιν ἴδια ἐστι καὶ χαλὰ καὶ ἡδέα. 

~ / 5 , ~ ΄ ~ ~ , 

Τῶν. προειρημένων δηλονότι τῶν ὁρατιχῶν. τῶν γευστιχῶν, δυοίως 
»} ~ v "4 ΡᾺ ΄ ™ 

30 χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. χαὶ εἴη ἂν τὸ χαλὸν ὁμωνύμως λεγόμενον, ἡ xalP 
σ᾿ 

ἑχάστην ἕξιν τῶν χατὰ τὰς ἀρετάς, οἷον σωφροσύνην ἀνδρίαν διχαιοσύνην 

1 δὲ post δῆμος a 4 rhesis usque ad αὐτῷ φαίνεται (p. 1118431) ἃ 9 βουλευ- 

‘gi B: βουλευτιχήν a 11 βούλησιν Ba et Arist. cod. Mb: βούλευσιν Arist. vulg. 

12 ὁ B: om. a 14 οὐχ ὡς B: οὐχ ὡς μὴ a, fort. recte ἀποδεδωχὼς ἃ: ἀπο- 

δοὺς Β IV χαὶ B: ce xal a φαινόμενον Ba: τὸ φαινόμενον Aristoteles 

20 ἐκ τῶν πόνων] Euripid. Erechth. frg. 364 p. 472 Nanck? 21 χαὶ τῷ---οἱ ϑεοί (21) 

a: om. B τῶν πόνων] Epicharm. p. 259 Lorenz 22 ὡς B: ὥσπερ a 

παρὰ [᾿ἰλάτωνι] Gorg. (p. 500 A) 23 τῆς B: om. a 24 τὸ [Ιρωταγόρειον δόγμα] 

Plato Cratyl. 886 (Theaet. 157 A) 25 τινι post δοχεῖ a 28 xal χαλὰ Ba et 

Arist. cod. Nb: χαλὰ Arist. vulg. rhesis usque ad χαχὸν φεύγουσιν (p. 111562) a 

29 ὁρατιχῶν B: ὀρεχτιχῶν a 30 ἂν τὸ a: αὐτὸ B 
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(ἄλλα γὰρ xa? ἐχάστην τῶν ἀρετῶν τὰ οἰχεῖα χαὶ ἄλλα τὰ ἡδέα), ἢ τὰ 48: 
> x ay Q? ΄ ΄ SF = σ \ ΩΣ - Ξ χαλὰ χοινότερον εἶπε. τὸ δὲ xad? ἐχάστην ἕξιν εἶπεν, ὅτι ual ἐν ταῖς 1ὅ 

τέχναις, ταύταις οὔσαις ἕξεσιν, οἰχεῖά ἐστί τινα χαλὰ χαὶ ἡδέα. χαὶ τοῖς 
\ fe aed wv c ~ ’ὔἅ \ A Ψ ~ 43 

ι τὰς ὁρέξεις ἔχουσι τὰ τῇ ἑαυτῶν φύσει χαλὰ ual αὐτοῖς χαλά 
< \ Cas 5 \ ~ ᾽ Or ~ δι ~ 

5 χαὶ δεα od τὰ TH τ ἕξει, τοῖς δὲ μή, ἄλλα τινὰ παρὰ τὰ ἀληϑῶς 

[0] a a - 

2 YAMA “AKL τε χαὶ ἡδέα Boxset, ὧν 6 σπουδαῖος peony χαὶ χανὼν ὑπάρ- 

χων οὐ φαύλως ὄψεται ἣ χρινεῖ ἀλλ᾽ ἐπιτεταγμένως τὸ ἑχάστῳ προσῆχον (Ov. 00 | v Bigs <= i H i | 
3 ~ ~ ~ > ΄ ς Vv 

αἀπονεμεῖ. τοῖς πολλοῖς δὲ ἣ ἀπάτη διὰ τὴν ἡδονὴν ἔοιχε γίνεσϑαι 
5 ~ , ΄ / ~ rept τὰ ἀπλῶς (χαλα). διὰ γὰρ τὸ ἡδὺ τὸ φαινόμενον ἀγαϑὸν ἀγαϑὸν δοχεῖ 20 

10 εἶναι. βούλονται οὖν χαὶ αἱροῦνται τὸ 700 ὡς ayatov, τὴν δὲ λύπην 
΄ ΄ >.) 

φεύγουσιν ὡς χαχόν. ποία ὃδέ ἐστιν ἢ ἡδονὴ Gt ἣν ἁμαρτάνουσι xat 
/ ΄ " 2 ΄ > \ ΤΕ > \ \ 5 ΄ »] Ἃ ἀπατῶνται; ἢ δηλονότι ἢ μὴ ἀγαϑή. εἰ γὰρ ἢν ἀγαϑὴ χαὶ αὐτή, οὐχ ἂν 

ἦν ἁμαρτημάτων αἰτία τοῖς αἱρουμένοις αὐτὴν ὡς ἀγαϑήν. at γὰρ exo- 

υεναι ταῖς woytypats ΡΞ ΠΣ ἡδοναὶ Wextat. συγγενεῖς γάρ εἰσιν at 

ἄπ ἢ 
υ ς ἐνεργείαις ἐφ᾽ αἷς ἘΣ πέρατα γάρ εἰσιν αὐτῶν ὡς ἐν τῷ 5 

‘ 
15 ἡδοναὶ ta 

Veet ~ 

περὶ ἡδονῆς δειχϑη Ἴσεται. 

p- 111808 "Ὄντος δὲ βουλητοῦ μὲν τοῦ τέλο Cc wn . 

τοῖς εἰρημένοις περί τε τοῦ βουλεύεσ jae χαὶ περὶ ΕΗ πὶ το εἰ γὰρ αἱ 
5 \ ; ~ \ ΄“- \ \ ΄ > 2 20 τῶν ἀρετῶν ἐνέργειαι περὶ τὰς πράξεις τὰς πρὸς TO τέλος, αὗται δὲ προαι- 35 

5 ae \ ΄ ΄ ΝᾺ Ἁ \ ~ 5 ? 

(βουλευταὶ yap), ἣ ὃὲ βουλὴ περὶ τῶν ἐφ 

ἡμῖν (καὶ γὰρ % προαίρεσις τῶν βουλευτῶν τινος), χαὶ (al) τῶν ἀρετῶν ΐ 49.6 | κ᾿ | ἐ ρ 5 pe - “ \o s/s | 5 rt cov 

ἐνέργειαι ἐφ᾽ ἡμῖν. τὸ γὰρ at περὶ ταῦτα GE 205 εἴρηται ἀντὶ τοῦ 
ai περὶ τὰ προ UE αὗται γὰρ χαὶ προαιρεταί, at & προα!ιρεταὶ ἑχούσιοι., 

ὌΧ [4 zx ς \ \ 25 τὸ G& ἑἐχούσιον τὸ προβε ὑπ ΡΠ τ προαιρέσει. εἰ οὖν at περὶ τὰ βουλευτὰ 
PF A \ \ 

πράξεις χατὰ προαίρεσίν te χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν, at δὲ πράξεις περὶ ta βουλευτὰ 
\ 4 ed Se: e > ded > Ἃ ¢ ΄ 2 ie ΤΣ τὶ τούτον GI GIRS SINE te Cie) aia 4 A) Le a 40 

΄ - τι a\ ς Se. c ΄ \ Cr « 

ἡμῖν. ὧν δὲ at ἐνέργειαι ἑχούσιοι χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν, τούτων χαὶ αἱ ἕξεις at 
~ ~ ? ΄ ~ Μ 

γινόμεναι διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἐφ᾽ ἡμῖν χαὶ ἑχούσιοι, ὡς προϊὼν δείξει χαὶ 
ae) ἐν \ / \ 9 

80 αὐτός, ὅτι ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ ἀρετὴ χαὶ χαχία. χατὰ προαίρεσιν yap χαὶ αὐτὴ 
᾿ > ~>- 52> ~ 

χαὶ περὶ ταὐτὰ χαὶ at ἀπὸ τούτων ἐνέργειαι, χαὶ TO πρᾶξαι ἐφ᾽ ἡμῖν τε 
\ ἣν» 

χαὶι μὴ). 

ὁ οὔσαις ταύταις ἃ 5 ἀληϑῶς ἃ: ἀληϑὴ Β 7 ἐπιτεταγμένως ἃ: ἐπιτετευγμέ- 

vos B 8 6: B: 62 ye a 9. χαλά a: om. B 10 οὖν B: γοῦν a 

14 εἰσι Bs ἐστιν a 15. 16 ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς] Καὶ 5 p. 1175624 sqq. 17 δὲ Ba 

et Arist. cod. Mb: δὴ Arist. vulg. rhesis usque ad φαύλοις εἶναι (p. 1119} 14) a 

19 βουλεύεσθαι B: βούλεσϑαι a 20. 21 xpoatpetat B: προαιρετιχαὶ a 21 Bov- 

λευταὶ B: βουλευτιχαὶ a 22 ai a: om. B 26 at δὲ πράξεις B: at δὲ τῶν aes 
eT =n - O97 way 2m eering hen a Ἢ QQ Δ. “αὶ Hi τῶν πράξεις a 21 καὶ ἐφ΄ scripsi: τοῦ ἐῷ Ba 28 ἑχούσιοι χαὶ Β: ἑκχούσιοί 

\ 
TE “AL ἃ 
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p. 1113014 Τὸ δὲ λέγειν ὡς οὐδεὶς ἑχὼν πονηρός. 48τ 

o 

TW Spek 1k \ a » Ω 7 A 3-7 ὦ ath | , ξ 

Τοῦτό τινες χατὰ τὴν ἄρχουσαν τιϑέντες τὴν ὀξεῖαν, ἐπὶ τοῦ ἐπιπόνου 46 

τάττουσιν. οὕτω γὰρ ᾿Αττιχοὶ λέγουσι τὸν ἐπίμοχϑον χαὶ δυστυχῆ ὡς χαὶ 
μαχάριον τὸν εὐδαίμονα χαὶ εὐτυχῆ. χαὶ ὅτι, φασί, τὸ So éxt tod 

5 ἐπιπόνου τάττεται χαὶ δυστυχοῦς ἱχανὸς ἩΗσίοδος παραστῆσαι ἐν ταῖς Μεγά- 
Cc + 

hate ᾿Ηοίαις τὴν ᾿Αλχυήνην ποιῶν πρὸς τὸν Ἣραχλέα λέγουσαν “ὦ τέχνον | Leo | Ἵν 
> 

a0 μσλὰ δή σε πονηρότατον ual ἄριστον Ζεὺς ἐτέχνωσε πατήρ χαὶ πάλιν 
‘ i i ih 

“at Moipat σε πονηρότατον χαὶ ἄριστον. ἀλλά φαμεν ὡς οὐχ ἔχει χώραν 
τοῦτο οὕτως ἐνταῦϑα νοεῖσϑαι τὸ πονηρός. ἐχούσιον γὰρ τὸ πονεῖν, ὃ 

10 ἀχούσιον ἐνταῦϑαά φησιν 7 παροιμία. παροιμία γὰρ τοῦτο, 7 χαὶ ᾿Επίχαρμος 

ὃ Συραχούσιος χρῆται. ἐν οἷς φησιν “᾿ ἀλλὰ μὰν ἐγὼν ἀναγχαῖα πάντα ταῦτα 

ποιέω. οἴομαι δὲ οὐδεὶς ἐχὼν πόνηρος οὐδ᾽ ἄταν ἔχων." ἐν Ἥραχλεϊ δὲ 
ταῦτα τῷ παρὰ Φόλῳ χεῖται. οὐχ ἔχει οὖν χώραν χατὰ τὴν προειρημένην 

> 

ἐχλαμβάνειν, ἀλλ᾿ ὡς BEES Ge βούλεται. 43v 

το (πρῶτον) ἀπὸ τῶν νομοϑετῶν, εἶτα χαὶ ἀπὸ 

ἔννοιαν τὴν παροιμίαν 

15 χαὶ εὔλογον δείχνυσι τοῖ 

τῶν ἰδίᾳ ἐχάστῳ, ὃ οὐδὲν ἕτερον ἣ ἔννοιαι χοιναί, αἱ ταῖς ἀποδείξεσι μεγίστην 
ἐπαάγουσι ῥοπήν. 

< [0] ov > οἷῷ 5: My = ἴω - wy RQ. ἘΞ p. 1113017 Ἢ τοῖς ye vo ἰμφισβητητέον. 

\ 

Tots ἐν τῷ δευτέρῳ εἰρημένοις" ἐχεῖ yap ἔλεγε τὸ ὡς οὔτε φύσιν 

20 οὔτε τύχην οὔτ᾽ ἀνάγχην οὔτε αὐτόματον αἱ ἀρεταὶ αἰτιῶνται ἀλλὰ τὸν 10 

ἄνθρωπον χαὶ τὸν ἀνϑρώπινον νοῦν ταῖς πράξεσι συνδυαζόμενον. χαὶ ὅτι 

βουλὴ ECE LEA τῶν πράξεων τῶν χατὰ προαίρεσιν. τοῦτο πάλιν τὸ 

ἑχούσιον τῶν κατ᾽ ἀρετὴν καὶ χαχίαν ἀναντιρρήτως παρίστησιν: οὐδὲ γὰρ 
΄ νιν τ ΄ ΄ > 4 > ΄ σ \ , al RF 

μάτην ἐστὶν 7 Bovdy ὧν οὔχ ἐσμεν aero ὅσοι μὴ Bia ἢ, be 

25 ἄγνοιαν, ἧς μὴ αὐτοὶ αἴτιοι. διὰ τούτου δηλοῖ τὴν περὶ τὰ xa 
ἕχαστα ἄγνοιαν: τῆς χαϑόλου γὰρ ἀγνοίας τῆς περὶ τῶν ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν 

Seek σ ¢e ~ Vv 

αὐτὸς ἐχάστης αὐτῷ ALTLOS. 

1 rhesis usque ad μοχϑηρία ἑχούσιον (p. 111917) a 3 ᾿Αττιχοὶ] ef. Ammonium 

Vv. πόνηρος 6 *Holatc] n..... B: ἐν αἷς a; frg. 159. 160 ἜΝ τέχος Vossius 

7 τέχνωσε Vossius 8 ae αἱ μοῖραι inserit τέκνον ἐμὸν a: om. B 9 οὕτως B: 

om. a 10 Ἐπίχαρμος] p. 241 Lorenz 11 χρῆται B: χέχρηται ἃ 

ἀναγκαῖα (quo confirmatur quod Ahrens coniecit ἀνάγχᾳ) πάντα ταῦτα B: ἀναγχαῖος ταῦτα 

πάντα ἃ 12 οἴομαν a: ot.... B οὐδεὶς B: ὡς οὐδεὶς a 15 εὔλογον B: 

ἄλογον a πρῶτον a: om. B 16 éxdotw a: ἑχάστων B ἢ ἔννοιαι κοιναί scripsi: 

ἡ ἔννοια χοινή Ba αἱ B: ἃ ἃ 18 ἀμφισβητητέον B et Arist. vulg.: ἀμφισβητέον 

a et Arist. cod. Mb rhesis usque ad δὲ κωλύσοντες (p. 1113>26) a 0 οὔτε 

(ante αὐτόματον) scripsi: οὐ τὸ Ba αἰτιῶνται αἱ ἀρεταί ἃ 25 τούτου Β: τοῦτο a 

26 τῆς χαϑόλου γὰρ ἀγνοίας B: τῆς γὰρ ἀγνοίας τῆς καϑόλου ἃ χαὶ Β: τε χαὶ ἃ 
21 ἕχαστος a: αἴτιος B 
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p. 1113026 Καίτοι πρὸς ἃ μήτ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι. 48ν 

Εἰ γὰρ μάταιον χαὶ χενὸν τὸ προτρέπειν τινὰ περὶ ταῦτα, ἃ οὐχ ἔστιν 
~ 

ἐπ αὐτῷ ἐπ᾿ αὐτά 
> >] ΄ ~ 5 

ἐστιν. εἰ γὰρ περὶ τῶν οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἀδύνατον πεισϑῆναί τινα προτρέποντι. 20 
j " ἴ ‘ ‘ ῃ 

Ἀοω la X \ r \ 5 .} ~ 

5 Onhov ως τὰ aa WY TAS προτροπὰὸς ποιοῦνται πάντα (ἐφ᾽ ἢ ἡμῖν) 

Ξ \ aX + ΄ { \ ~ ἘΦ ~ WV. ΄ 

5 περὶ ὃὲ ὧν πειϑόμεϑα χαὶ οἷόν τε πεισϑῆναι, ταῦτ᾽ ἂν ἐφ᾽ ἡμῖν εἴη. ὡς 

οὐδὲν πρὸ ἔργου πεισϑῆναι ὄντος μὴ te ΡῈ σϑαι ἣ ἀλγεῖν ἢ πεινῆν 
5 = « 
ἀντὶ τοῦ προτιμοτέρου συμφέροντος πλείονος" ᾿Ισοχράτης ἵνα πρὸ Epyou τι 

Ἰέ! ται ἀντὶ τοῦ πλεῖον: χἀνταῦϑα οὖν χεῖται ἀντὶ τοῦ οὐδὲν πλείονος 
\ \ Qi~= μὴ \ ΦΧ , \ - >> ~ ΄ v \ » ὄντος πρὸς τὸ πεισϑῆναι. 7 τὸ οὐδὲν ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς, ὡς ἔχει τὸ “ οὐδὲν 

> 

‘ 

Fan Sin 7 > δ λειπούστς τῇς ‘ pet N SD, Qi2 = = ΚΡ πο bE! \ 

10 (Zp Pe tren, 5 ἢ λειπουσὴς τὴς χατὰ προῦξσεως, ty fj° χατ οὐόξν γαρ 

πλέον. ἔστι δὲ τοῦτο ᾿Αττιχῆς συνηϑείας οὕτω λέγειν. ὡς χαὶ τὸ πρὸ 2% 
ce ΄ , \ fa _~ / { σ 5 ~ ” 

6609 “Ὅμηρος “᾿ σύν te δύω ἐρχομένῳ πρὸ ὁδοῦ βουλευσόμεϑα, ὅτι ἐροῦμεν 
ve 

\ \ ~ I>% ce \ Cm re v 

ἀντὶ τοῦ ΠΡΟΤῚ ̓ουμένως" χαὶ τος ἐν τῷ Μιχύλλῳ “apo 6600 ἔσῃ 

τοῦτο ἐς τὰ ἄλφιτα πεπονηχώς." 

15 Ρ. 1119081 Οἷον τοῖς μεϑύουσι διπλᾶ τὰ ἐπιτίμια. 

-“ > ~ c \ 5 ΄ 
Οὕτω Πιτταχὸς ὥρισεν, εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν. χαὶ μὴ χαλεπά ἐστι, 

~ > 35 ~ > 
ywwsd7va δηλονότι. οἷον περὶ χλήρων pags iS χαὶ ὅσα τοιαῦτα, A οὐ 

ὡς τοιοῦτός τίς ἐστιν ὥστε μὴ ἐπιμελη- χαλεπὰ γνωσϑηναι. ἀλ πὶ Low 

ναι. εἰ δέ τις, φησίν, αἰτιᾶται τὸ μηχέτι δύνασϑαι ἐπιμελεῖσθαι τοῦ 
Μ πον» re > ‘ 5 > >\ > Lan \ ΄ς \ sand 

20 ἀλλοῖος γενέσϑαι, οἷον μὴ BSS εἶναι noe lee διὰ τὸ ὑπὸ τῆς 40 
ἡλιχίας ἤδη προειλῆφϑαι χαὶ τὴν ἕξιν δυσαπότριπτον εἶναι, ἀληϑῆ μὲν 

5 \ >. 4 ~ » 5 \ > ΄ς v 
οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἄχων ἐστὶν (6) τοιοῦτος χαὶ a ne ἔσται. τοῦ 

~ <7 3 WV. ~ 3 4 ~ γὰρ τοιοῦτος εἶναι χαὶ γεγονέναι αὐτὸς αἴτιος, τοῦτο μὲν ἀνειμένως ζῶν, 
ιατελῶν τὸν βίον. [Ὁ 

~ a\ ~ ar Ἢ te \ / 

τοῦτο O& χαχουργῶν, τοῦτο ὃὲ ἐν πότοις χαὶ μέϑαις 
> x 5 ~ ΄ 5 ~ ~ , ar 5 a) 5 , >, ~ 

25 εἰ yap ex τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν τοιοῦτος, τούτων ὃς αὐτὸς ἀρχή (ἐνῆν 
~ ~ - 2 5 ~ \ 3: \ δ > ἘΡΡ 

yap αὐτῷ μὴ ποιεῖν ταῦτα" ἐπ᾿ αὐτῷ γὰρ ἣν τὸ τοιοῦτος εἶναι), αὐτὸς 
\ v c τ Vv x ΄ 5 Qk ς € \ ~ \ ee. | Ξ 

αἴτιος, ἐχὼν (ἄρα πονηρός" εἰ δὲ ἐχὼν) πονηρός, ἑχὼν ποιεῖ χαὶ διὰ 45 

ν οὗ é T Φ Ov <= o 
Ὁ -2 [0] oe τ 

Ψ' τ 

πονηριᾶν 1 ποιῶν Sec LTS TO WE t 

" σ ~ wv 3 7 > ~ Vv c ~ > 

περ' ξχα στα. ὅτι υὴ TASCA αγνοιὰ αχούῦσιον, ἐντεῦϑεν ἔστιν ἑλεῖν. εἰ 

1 πρὸς ἃ Β et Arist. cod. Nb: πρὸς ὅσα ἃ et Arist. codd. LbMb: ὅσα Arist. vulg. 

rhesis usque ad τῆς ἀγνοίας (p. 1115631) a ὃ προτροπὰς a: τροπὰς B πάντα 

scripsi: πάντες B: πάντας a ἐφ᾽ ἡμῖν a: om. B 4 τινα a: τινὶ corr. ut videtur 

ex τινὰ B 6 ὄντος Ba et Arist. codd. NbOb: ἂν τὸ Arist. vulg. 7 ᾿Ισοχράτης] 

Panegyr. 19 p. 44 D 9 τὸ (ante οὐδὲν) a: τοῦ B 12 “Ὅμηρος] 1]. Καὶ 224 σύν τε δύ᾽ 

ἐρχομένω, καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν ὅππως χέρδος ἔῃ 15 Aovxtavoc] Somnium 1 p. 704 

14 τοῦτο Lucianus: τοῦ a: om. B 15 rhesis usque ad ἂν ety (p. 1114215) a 

18 τοιοῦτος τίς ἐστιν Ba: τοιοῦτος ἐστί τις Arist. cod. Nb: τοιοῦτός ἐστιν Arist. vulg. 

22 6 a: om. B ἔσται B: ἔστι a 23 καὶ B: te καὶ 8 24 ἐν B: καὶ 

év a 26 πο a: zat B 27 ἀρα---χὼν a: om. B 28 πονηρίαν B: τὴν 

πονηρίαν a 
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wey γὰρ ἐπὶ πᾶσιν ἐχολάζοντο (ol) ἁμαρτάνοντες. tows ἄν τις ὑπελάμβανε 48ν 
, ~ 

τὴν χόλασιν ἐπὶ τῇ \ 

τῶν πράξε ων γίνεσϑαι μοχθηβ 10. GX οὐχ ἐπὶ τοῖς 
5 
ΞΘ 

a. 

ἐχουσίως πραχϑεῖσιν. ἐπὶ 6& τῶν δυοίως πραξάντων οἱ μὲν χολάζονται. 
ot δὲ ἀφίενται συγγινωσχόμενοι" οὐ διότι ἢ πρᾶξις τοιαύτη χολαάζουσιν. 

c 5 ἀλλ᾿ (ὅτι) ὃ πράττων αὐτὴν ἑχὼν τοιοῦτος. ὅ0 

\ p. 1114213 Οὐ phy ἐάν te βούληται ἄδιχος ὧν παύσεται χαὶ 

σται δίκαιος. | 

Εἰ διὰ τὸ μὴ (ὅτε) βούλεταί τις παύσασϑαι τοῦ εἶναι (τοιοῦτος) 446 
φησὶν ἀχούσιόν τις χαὶ τὴν ἀρχὴν διατείνοιτο τῆς τοιαύτης ἐνεργείας, οὐδὲν 

10 ὁ τοιοῦτος βούλεται λέγειν. ἐνῆν γὰρ αὐτῷ μὴ τὴν ἀρχὴν ἐνδοῦναι πρὸς 

τὴν τῶν τοιούτων μελέτην, ἅπαξ δὲ χαταστάντι τοιούτῳ ὁποῖον ἢ ἄσχησις 
τῶν τοιούτων ἀπειργάσατο οὐχέτι τοῦ oe sale τοιαύτην ὁρμὴν 10 

ἐπισχεῖν. οὐδὲ γὰρ ὃ χατὰ χρημνοῦ ἑαυτὸν ἀφεὶς ὅτε pease χαδέξει 
+>) τὴν χαταφοράν, οὐδ᾽ ὃ τὸν ἔρωτα συγχωρήσας ἀναχαιτίσει τὸ ἔργον, odd 

15 ὃ διαίτης μοχϑηρᾶς ἐμφορηϑεὶς χωλύσει τὴν ἀπὸ ταύτης ἐγγινομένην τῷ 

σώματι βλάβην, οὐδὲ συλλήβδην εἰπεῖν. ὅ τι τῶν τοιούτων ἐπισπασάμενος 

χαὶ ἐγγυμνασάμενος τῷ ἑἐχουσίως περὶ ταῦτα διαγενέσϑαι, ἑχούσιον σχοίη 
\ x > x σ 4 oa i \ ao Ps BA ν χαὶ τὴν ἀπαλλαγὴν ὅτε ϑέλει. οὐχ ὅτι δὲ wy ὅτε ϑέλει ἐξίσταται, ἤδη 15 
\ \ 

> 5) 

xal ἢ ἀρχὴ sxovoros. txava yap τὰ ὑποδείγματα τοῦ μὲν τὸ ἀχούσιον. 

20 τοῦ ὃὲ τὸ ἑχούσιον μαρτυρῆσαι. 

> 7 1 σ » > , ~ 

p. 1114a31 Εἰ OS TUG Λλεγει OTL πᾶντες SOlLEYTAL TOU OALVO- 

ΠΣ \ ἘΞ ra) . > _™. ἌΣ Ar ae ΄ \ es \ 

"σι τὸν OOXOUYTA μαλιστα IVOLOELY λόγον TO SXOUGLOV μὴ εἰναι TO 
b] X 

‘ 

~ ~ ἈΠ ΠΝ ἡ \ \ O73 ΄ 3 OF > ee 

απὸ τῶν φαντάσιων. “OL ets παραλιπὼν τὸ χαϑολου λύει αὐὑτον. ἐπεὶ 20 

i) σι 

~ ΄ o \ ε ΄ - > ~ ε , 
προέχειτο αὐτῷ δειχνύειν, ὅτι χαὶ al χαχίαι ὁμοίως ταῖς ἀρεταῖς ἑχούσιοι 

ὡς συγχωρουμένου, ὑπὸ πάντων τοῦ τὰς ἀρετὰς ἐχουσίους εἶναι, δείχνυσιν 
σ δον ΄ / r ¢ ~ ~ / a b ΄ 1 ΄ ΄ 

ὅτι οὐδὲν ὃ λόγος οὗτος βοηϑεῖ τοῖς λέγουσιν, ὅτι ἀχούσια τὰ ἁμαρτήματα, 
~ , >) 7 ¢ 5 + ~ 

ἐπεὶ τοῦτο πάντα ἀχούσια δείχνυσιν. ὥστε εἰ μὴ ἱχανὸς ἀνελεῖν τὸ τὰς 
, <7 " ? Ἃ \ / > , ΄ / ) 

ἀρετὰς ἀχουσίους εἶναι, οὐδ᾽ ἂν τὰς χαχίας ἀχουσίους δειχνύοι. λύει ὃ 

80 αὐτὸν οὕτως, ἐπεὶ μάλιστα ἐχρῶντο αὐτῷ οἱ βουλόμενοι δειχνύειν ἀχούσια 
> Ἁ τὰ ἁμαρτήματα. ὃ δὲ πᾶς λόγος οὕτως ἂν εἴη εἰ μὴ τῶν φαντασιῶν 30 

1 οἱ a: om. Β 5 ὅτι a: om. B 6 te B: σε a: ye Aristoteles 7 δίχαιος B 

et Arist.: δίχαιον a rhesis usque ad ἂν elev (p. ae 91) a 8 ὅτε a: om. B 

τοιοῦτος a: om. B 9 διατείνοιτο corr. ex διατείνειτο B 11 χαταστάντι a: xata- 

στάντα B 13 ἀφεὶς Β: ἀφιεὶς a 15 ἐγγινομένην B: γινομένην a 15. 16 τῷ 

σώματι a: tT vate B 10 ἐπισπασάμενος ἃ: ἐπισπάσει B 19 ἐχούσιος] ἀκούσιος 

expectaveris 12 λέγει B et Arist. codd. LbOb: λέγοι a et Arist. vulg. rhesis 

usque ad τοιοῦτον ἕξει (p. 1114610) a 23 λόγον ἀναιρεῖν a 24 Deis B: δὴ a 

25 et 29 δειχνύειν B: δειχνύναι a 29 δεικνύοι B: δειχνύη a 91 οὕτως B: οὗτος a 
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@y σμεν αὐτοὶ χύριοι τῶν eo ἡμῖν απ ον, αἷς ἑπόμενοι τοιάδε ἣ 44: 

τοιάὸςξ πράττομεν; οὐδ᾽ ἂν τὸ τοιάὸς ἣ τοιάὸς πράσσειν ἐφ᾽ ἡμῖν εἴη. 

ἀλλὰ μήν ἐσμεν οὐδαμῶς χύριοι αὐτοὶ τῶν περὶ τῶν ἀγαϑῶν ἡμῖν προσπι- 

πτουσῶν φαντασιῶν: rotor γάρ ἐσμεν, τοιοῦτον ἡμῖν χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ 

σι τὸ τέλος φαίνεται, ἐκ φύσεως δὲ χαὶ φύσει ἐσμὲν τοῖοι ἢ τοῖοι. ὁ μὲν 
Ἰάρ τις οὕτω πέφυχεν. ὡς διορᾶν δύνασϑαι τὰ ὄντως ἀγαϑα, ὁ δέ τις οὐχ 

οὕτως: φύσις ἄρα ἡμῖν αἰτία τῆς τῶν ἀγαϑῶν φαντασίας. εἰ ὃξ φύσις, 35 
οὐχ ἡμεῖς ἐσμεν χύριοι αὐτῶν, οὐδ᾽ ἄρα ἐφ’ ἡμῖν τὸ ἀγαϑοῖς ἢ χαχοῖς 

εἶναι. 6 μὲν οὖν σύμπας λόγος τοιοῦτος: αὐτὸς dE οὕτως αὐτὸν ἔϑηχεν, 

10 ὡς ἀναιρεῖν μόνον ϑέλοντα τὸ μὴ εἶναι ἐφ᾽ ἡμῖν τὸ ἁμαρτάνειν. χαὶ γὰρ 
ἐχρῶντο αὐτῷ οἱ ἀχούσια τὰ ἁμαρτήματα λέγοντες. διὰ τοῦτο γὰρ ἔλαβε 

\ >) χαὶ τὸ εἰ GE μηδεὶς αὑτῷ αἴτιος τοῦ χαχὰ ποιεῖν. τοῦτό τοι χαὶ 

τὴν λύσιν αὐτοῦ τοιαύτην ποιεῖται, χοινοποιῶν αὐτὴν χαὶ δειχνὺς ὡσαύτως 

ἔχοντι χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν: ὁμοίως γὰρ xat αὗταὶ ταῖς χαχίαις οὐχ ἐφ᾽ 40 
15 ἡμῖν ἔσονται. οὐδὲ γὰρ εἰ ἢ τοῦ δεῖνος φαντασία οὐχ ἀληθής, οὐδὲν μᾶλλον 

ἢ ἀρετὴ τῆς χαχίας ἀχούσιον: οὐ γὰρ δὴ εἰ τῷ μὲν χαχῷ τὸ τέλος φύσει 
εἴη. ὁπωσδήποτε φαίνεται τοιοῦτον. διὸ πάντα πράττει πρὸς τὸ τούτου 

τυγχάνειν ἀναφέρων αὐτὰ οὐ χαὶ τῷ ἀγαϑῷ οὕτως. εἶτ᾽ οὖν μὴ τὸ τέλος 
φύσει φαίνεται τοιοῦτον ἀλλά τι χαὶ παρ’ ἡμᾶς ἐστι πρὸς τὴν tod τέλους 

20 χαὶ ἀγαϑοῦ φαντασίαν, ἣ εἰ τὸ μὲν τέλος φύσει, τὸ δὲ τὰ πρὸς τὸ τέλος 4 

φέροντα πράσσειν ἑχουσίως τὸν ἀγαϑὸν τὴν ἀρετὴν ἑχούσιον λέγουσιν, οὐδὲν 

ἧττον χαὶ ἢ χαχία δι᾿ αὐτὰ ἑχούσιον ἔσται. ὁμοίως γὰρ τῷ χαχῷ ἣ περὶ 

τοῦ τέλους (φαντασία ὑπάρξει) χαὶ τὸ ἐν ταῖς τοῦ τέλους χάριν πράξεσι 
γινομέναις ἑχούσιον: ἀναχόλουϑα γὰρ λεγόντων ἐστὶ τὸ μὲν ἀγαϑοῖς εἶναι 

Lo en ἐχούσιον εἶναι, τὸ G& χαχοῖς ἀχούσιον διὰ τὸ τῶν φαντασιῶν μὴ ἡμᾶς 

εἶναι χυρίους. 

p.1114>10 Καὶ τὸ εὖ χαὶ τὸ χαλῶς τοῦτο πεφυχέναι. | 

- . a cic x \ ~ 

Δηλονότι τὸ εὖ λείποι δ᾽ ἂν ἢ ᾿ πρὸς᾽ πρόϑεσις, οἷον ἵνα ἢ τὸ καλῶς 44ν 
" “ χ- » » 

πρὸς τὸ πεφυχέναι. ἢ εἰ οὕτως, gyor ἂν τὸ ᾧ χρίνειν ἔστιν, οἷον ὄψιν 
\ ~ 1) \ ~ δ. Q.~ > ς Ἂς ΚΕ Nee C \ n 

30 χριτιχὴν τοῦ τέλους χαὶ τοῦ ἀγαϑοῦ φασιν εἶναι, ἢ τελεία xat ἀχηϑινὴ ἄν 
"7 > , - ΄ 5 ar, 5 Qa~. 5 ge = ΄ vy ς ΄ ᾿Ὶ 

εἴη εὐφυία" οὗτος γάρ ἐστιν ὡς ἀληϑῶς εὐφυής, ᾧ ἣ ὄψις ἣ τοιαύτη ἐν 
τῇ ψυχῇ χαλῶς πέφυχεν. εἰ γὰρ μέγιστον μὲν τοῦτο πρὸς τὴν αἵρεσιν 

i 

3 ἐσμὲν οὐδαμῶς B: οὐχ ἐσμὲν a αὐτοὶ χύριοι ἃ 4 φαντασιῶν ante ἡμῖν col- 

locat a 5 τοῖοι ἢ τοῖοι B: τοιοῦτοι ἢ τοιοῦτοι a ἡμῖν post ἀγαϑῶν collocat ἃ 

8 αὐτῶν χύριοι ἔσμεν ἃ 9 αὐτὸν οὕτως a 12 μηδεὶς Ba et Arist. codd. 

LbMPND>: μή, οὐϑεὶς Arist. vulg. χαχὰ ποιεῖν B et Arist. vulg.: χαχοποιεῖν a et 

Arist. codd. Kb Lb Mb 14 ἔχοντι Ba: ἔχοντα Diels 15 οὐδὲ a: οὐ Β 

117 ὁπωςδήποτε ἃ: ὁπωςδὴ B τούτου Β: τούτων ἃ 19 φαίνεται φύσει ἃ τὴν 

τοῦ Β: τὴν περὶ τοῦ ἃ 20 xat B: τὲ xal a τὸ a: τῶ B 22 ὁμοίως B: 
ὁμοία a 22 23 τῷ --- τέλους ἃ: ἡ περὶ τοῦ τέλους τῶ χαχῶ B 23 φαντασία ὑπάρξει 

a: om. Β 27 rhesis usque ad τῷ τέλει (p. 1114a21) a 28 οἷον B: om. a 

31 ἡἣ τοιαύτη B: om. a 32 μὲν B: om. a 
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~ 5 - ~ ? ? ΄ ~ x. 4 a ~ 

τῶν ἀγαθῶν, τοῦτο δ᾽ οὐχ οἷόν te παρ᾽ ἑτέρου λαβεῖν, ἀλλὰ Get φῦναι 44ν 
‘ ΄ - > \ » ~ 

YS ο TOLUTO εὖ πεφυχὼς SY WV, οὗ οὐχ 2 ἔχοντα αὐτό, εἴη ἂν χυρίως cdov 

ἐσμεν χύριοι. ὥστε εἰ διὰ τὴν τοῦ τέλους a pee ot χαχοὶ χαχοί. ἄγνοια 
ἂν αὐτοῖς τῆς χαχίας αἰτία, ἧς αὐτοὶ ἑαυτοῖς αἴτιοι, ὡς εἴπομεν. ἀμφοῖν 

δ γὰρ ὁμοίως τῷ ἀγαϑῷ καὶ τῷ χακῷ: τοῦτο ὡς πρὸς τὸ συγχωρεῖσϑαι 

ὑπὸ πάντων ἑἐχουσίους εἶναι τὰς ἀρετάς. εἰ διὰ τοῦτο οὐδὲν μᾶλλον ἣ 

χαχία ἣ ἢ ἀρετὴ ἑχούσιον ἣ ἀχούσιον ἔσται, τὸ τέλος φύσει, (τουτέστιν) 
οὐχ ἐπ’ αὐτῷ διὰ τὸ ἣ φῦναι τοιόνδε 7 μὴ φῦναι. ἕπεσϑαι γὰρ τῷ 10 
φῦναι τοίῳ ἢ τοίῳ χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χαὶ μέτρον τῆς φύσεως ὡς ἑχάτερον 

10 τοῦ τέλους χαὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ποιεῖσϑαι τὴν ἀντίληψιν: ὁμοίως γὰρ χαὶ τῷ 

χαχῷ ὑπάρχει τὸ δι᾿ αὑτὸν ἐν ταῖς πράξεσι χαὶ ἐν τῷ τέλει. διὰ τούτων 

δείχνυσι τὸ τὰς πράξεις δι’ ὧν γίνονται ἐφ᾽ ἡμῖν te χαὶ ἑχουσίους εἶναι. 

εἰ οὖν αὗται, χαὶ αἵ ἕξεις ἐν αἷς at πράξεις ἑχούσιοι. εἰ δέ ποτε ἐν τοῖς 

χαϑ᾿ ἔχαστα ἐν οἷς ἢ πρᾶξις τόσος τὸ ἀχούσιον, ἀλλὰ χαὶ τοῦ παύ- 
15 ρος ὡς φϑανομεν εἰπόντες, ἅπαξ τὴν ἀρχὴν ἡμῶν ἐνδεδωχότων οὐχ 1 

ἐφ’ ἡμῖν ὄντος. εἰ διὰ ταῦτά τις τῷ ἀχουσίῳ ταύτας προσνέμοι. οὐδὲν 

πρὸς ἔπος: GAN αἱ μὲν πράξεις ἐφ᾽ ἣμῖν χαὶ Exodar, ἀχούσιοι δὲ τῷ 

περὶ τόνδε ἢ τόνδε ἢ διὰ τοῦδε ἥ τι ἄλλο, δι᾿ ὃ ἀγνοούμενον ἀχούσιος ἣ 

πᾶσα πρᾶξις: GAN εἰ χαὶ ταῦτα ἀχούσια, ἀλλ᾽ οὐ χαὶ τὸ ἄρξασϑαι τῆς 

20 πράξεως χαὶ τὸ προελϑεῖν χαὶ τὸ ὅτε ϑέλομεν παύσασϑαι τῆς πραξείς. 
αὐτοὶ γὰρ τὴν ἐξουσίαν ἔχομεν. ὥστε an’ ἀρχῆς μέχρι τέλους ἡμεῖς αὐτῶν 
χύριοι; χαὶ τῆς ἀρχῆς ual τῆς προσϑήχης χαὶ τοῦ τέλους. & ἕξεων 20 

τῆς μὲν ἀρχῆς αὐτοὶ xdprot’ τοῦ γὰρ τάδε πράττειν 7 τ ἐ 

τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσιν, ἡμεῖς χύριοι: διὸ χαὶ τῶν ἕξεων: οὐχέτι μέντοι 

25 ἣ πρόσϑεσις ἢ γινομένη μετὰ τῆς ἀρχῆς χαϑ᾽ χάστην ἡμέραν ἡμῖν γνώ- ξ 
DX παν 2)! ie Beet 6 > SIN τ ~ , > > \ 

ρίμης,. (διὸ οὐὸ oY ead Ἢ ἐπίὸ ὃοσις, ὥσπερ ΟΟΟ ETL τῶν νοσῶν αἷς ALTO 

[Ὁ] 
\ \ > 7. ἊΣ. = > oan 

μὲν THY ἀρχὴν προσέχομεν νοσοῦντες, οὐ μὴν ἣ ἐπίδοσις αὐτῶν ἣ ον ἔν ἢ 
5 5 

ι ἐπ αὐτοῖς ὅτε ϑέλουσιν οὔτε τῶν 2 yvmpuos), ἀλλ οὐδὲ τὸ Tabousd 
σ ΄ Vv = ~ IF <i > δ ~ ied , © = 

YOOWY OUTE τῶν ἕξεων. GAN ὅτι CO ἡμῖν οὕτως ὴ οὔ τως χρησασῦαι, 25 

30 τουτέστι υὴ ταῦτα οὕτως ἐνεργεῖν. ἐξ ὧν at τοιαῦται ἕξεις. 

Ρ. 1114021 Ε οὖν, ὥσπερ λέγεται, ἑχούσιοί εἰσιν at ἀρεταί. 

Κοινοποιήσας τὸν λόγον τῶν φαντασιῶν δμολογούμενον ὑπὸ τῶν 
? id ~ Ὁ , \ ,7 

πλείστων τὸ τὰς ἀρετὰς ἐφ᾽ ἡμῖν τε εἶναι χαὶ ἑχουσίους, ἅμα μὲν λύσιν 

2 αὐτό Β: αὐτὰ, xat ἃ χυρίως B: χυρίως καὶ ἀληθῶς. a ὁ τοῦτο B: ὁ τοιοῦτος 

6 τοῦτο ἃ πεφυχὼς ἃ: πεφυχὸς Β ὃ ἐσμὲν B: ἐσμὲν ἡμεῖς ἃ 4 αἰτία Β: 

αἰτία εἴη ἃ εἴπομεν Β: ἐφθάσαμεν δηλώσαντες a 5 ὁμοίως ἃ: ὅμοια Β 

Pah δ: ἢ Β τουτέστιν ἃ: om. B 9 τὸ ἀγαθὸν χαὶ μέτρον ἃ: τῷ ἀγαϑῷ καὶ 

μέτρῳ B ὡς Β: om. ἃ 11 χαχῶ Β: χαλῷ ἃ 13 αἱ πράξεις Β: πράξεις ἃ 

15 φϑάνομεν B: ἐφθάσαμεν a 23 μὴ B: μὴ πράττειν a 25 πρόσϑεσις B: προαί- 

ρέσις a 26 διὸ οὐδ᾽ ---γνώριμος (28) a: om. B 27 προσέχομεν Diels: προέχομεν Ba 

28 τὸ B: om. a 29 χρήσασϑαι corr. in χρήσεσϑαι B: χρήσασϑαι a: explicantur vero 

Arist. p. 111541—38, ubi ἢ μὴ οὕτως ol rhesis usque ad ὁμοίως (p. 111425) a 

32 ὁμολογούμενον B: ὁμολογουμένου a 
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ῥείχνυσι τοῦ λόγου, ἅμα δὲ συ 

ἦν ἤδη χείμενον [ἦν] ἐν τῷ 
ξαυτῷ πώς ς ἐστιν αἴτιος, χαὶ if φᾶν τασίας αὖτ 

NICOM. III 7. 8. 9 (Arist. p. 1114b22—111542] 

ΩΣ ΄σ \ ΄ ΄ ἐϑ ΄,ὔ a 

HOTAOXSVACEL, OTL UAL αἱ χαχίαι ἐχούσιοι, Ὁ 44ν 
\ 
Ξ Ψ λόγῳ τῷ “εἰ : ν οὖν ἔχαστος τῆς ἕξεως 31 

? 

ὃς αἴτιος᾽. τούτου συγχεχω- 
ε΄ >] ~ 

ρημένου ὑπομιμνήσχει ἡμᾶς, ὅτι τῶν ἕξεων τῶν ἡμετέρων, Gt ἃς τοῖον 

σι ἡμῖν ἡ τοῖον φαίνεται τὸ 
QL>d σ ὌΝ ~ δὴ “ ~ ’ ~ 4 \ \ > Qs 

δέδειχται, ὅτι διὰ THY ἐθῶν τοῖοι 7 τοῖοι γινόμεϑα, τὰ μὲν ἀγαϑὰ 
\ aX 

τοντες ayathot, τὰ δὲ μοχϑηρὰ 

φαίνεται, χαχοῖς ὃὲ τοιάδε. 

αἰτία τοῦ ἀχουσίου ἀλλὰ τῆς 
>} c ~ off oo 

10 οὐχ ἁπλῶς αἴτιοι, ὅτι 

τὰς 

ὑτηροῖς 

τροφῆς ὥναντο πρὸς 

τραφέντ Sicha = 
ες 
2 / 2 δεξιοῖς ἐγένοντο ἀγαϑοί. 

ν. 1114026 Κοινῇ μὲν οὖν 
ἡένος τύπῳ 

4 , ~ ἊΣ ~ 

Avo γένη τῆς ἀρετῆς φὴ 

ἕξις 
\ 

"ἡ TASH 

χαχίαι σαι μεσότητές 
eM 

Ξη 

ταύτης γένος, Cc 
Pas 

A ¢ > Ὑ ¢ la ᾿ 
γὰρ 7 αἰδὼς οὔτε ἢ νέμεσις, 

5 , ~ 

τὸ λεγόμενον. προεῖπε γὰρ τὸ 
Ν σ ΄ 

2h πρόσχειται, ὅτι πράξει μὲν χαὶ 
τῷ 55} iz 

τοιοῦτος, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ σώφρων 

εἶναι χαὶ σώφρων. 

p. 111514 ᾿Αναλαβόντες 

ς εἰσὶ τὸ τὴν 
- as 

30 ποῖα dé, ἵμενα ὃ Sa 

τὸ ἕν μέσον αἱρεῖσϑαι, οὕτω π 
΄ bye Al 

2 post χείμενον iterum ἦν B: om. a 

συγχεχωρισμένου a 9 αἰτία B: atte 

τέλος. χαὶ αὐτοί ἐσμεν συναίτιοι. 

υοχὑηρίας. 

χαὶ φῦναι 6st πρὸς τοῦτο χαὶ τραφῆναι ὡς δεῖ, ἃ 

σπουδαῖοι 7 
ς \ 
EAVTOVUS 

εἰσιν. 

χεῖται γὰρ χαὶ 

πράτ- 

τοιαῶς πο Ὁ χαὶ ἀγαϑοῖς μὲν ἡμῖν οὖσι 
ὡς γὰρ εἶπεν, οὐχ ἢ τῶν χαϑόλου ἄγνοια 

συναίτιοι δὲ τῶν ἕξεων, GAN 8ὅ 

χαὶ iy φύντες τινὲς χαλῶς χαὶ τάρχη" 
ae 

ενέσϑαι, 

ἃ: οὔτε τῆς φύσεως οὔτε τῆς 

χαὶ μοχϑηρῶς 

βέλτιον χαὶ ἔϑεσι χρησάμενοι 

΄' ‘ 

πάλιν τινὲς 
\ 5 Ν 

cil TO 

~ 

τῶν ἀρετῶν εἴρηται [0] περὶ ἡμῖν τό 
3 

. OTL μεσότητές εἰσιν. 

f \ σ. 

σι, μεσότητα χαὶ ἕξιν" 
£06 = Oe ς ὃς . γᾺ 

υεσοτὴς, ὡς αἱ VEWPITLXAL 

2 δ σ 4 

τὸ ὅλον ἕνος 
ε 

δ ¢ 

7, ὡς cv ¥ 

ao ἐν μεσότητι οὖσα 
ae σε y 

οὐ γὰρ πᾶσα pea ἕξις- οὔτε 
LE μεσότητες. χαὶ τοῦτ᾽ εἴη μᾶλλον 

Ss, ἀλλ od γένη. τὸ ὃ χαϑ' abtac 
τὰ ἀνδρεῖα ὃ σώφρων, ὕφ᾽ ὧν οὐχ ἐγένετο 
ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός, τῷ ἅμα χαὶ ἀνδρεῖος ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός. τῷ ἅμα x ρεῖος 

αἀνταχολουϑοῦσι γὰρ αἱ ἀρεταί. 

eee οὐσίαν ὑπισχνουμένου 
ἔξι πράξεις OF ταῦτα χαὶ πάϑη" 

ὡς ὡς αἱρεῖσϑαι μὲν τοῦτο, φε 
ἀρετῆς λόγ 
ἀρετῆς ογῷ 

εἰ μὲν χτλ.] p. 11141 

11 οὐδέπω Β: 

3. 4 συγχεχωρημένου Β: 
ova οὐδέποτε a zat γὰρ B: καὶ 

γὰρ καὶ a 14 ἐπιστρέψαντες ἃ: ἐπιτρέψαντες Β 16 rhesis usque ad τοῦτο ἑχούσιοι 

(p- 111545) a 18 φησί B: εἶναι φησί a μεσότητα xat ἕξιν B: τήν te μεσότητα καὶ 

τὴν ἕξιν ἃ 19 ὡς Β: ὥσπερ ἃ 20 μεσότητες Β: μεσότητι ἃ 21 τὸ scripsi: τῶ 

Ba μεσότης ὡς ἕξις Β: μεσότητες τὸ ἕξεις a 22 μεσότης (priore loco) B: μεσότη- 

τὸς a 27 at a: ὡς B 28 rhesis usque ad zat 6 ἀνδρεῖος (p. 1115816) a 29 τὴν 

bis B 32 τὰς ἐλλείψεις: ἐλλείψεις a δῆλον φησὶν B: φησὶ δῆλον ἃ 
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ν ἣ \ \ iy = Pat. cae | \ 3 τς i“ \ Δ a c a 4 5 rr 

ἔσεσϑαι χαὶ τὸ πόσαι εἰσὶν αἱ ἠϑιχαὶ Ὁ8ε ταῖς ΠΕΡῚ ΚΟ penta! ἢ Dewptas Abr 
~ \ \ > ‘J - \ ΄ A Wr 5 ~ 

ΤρΟ τον δὲ ald ἀνδρείας: μᾶλλον γὰρ τῶν ἄλλων ἐπαινετή, ὃ ἴδιον ἀρετῆς. 

διὰ γὰρ τὸ τὰ ἐπίλυπα καὶ ἐπίπονα ὑπ copy (μᾶλλον ἐπαινεῖται. 76} 

πώτερον γάρ, ὡς αὐτός φησι, τὸ τὰ ἐπίπονα ὑπομένειν) ἣ τῶν bo ἀπέ- 

= 

\ >. \ \ / 

5 χεσϑαι. περὶ δὲ τὰ φοβερὰ πλείω κατατείνει τὸν λόγον: pahtota γὰρ περὶ 
ταῦτα ἢ ἀνδρία. 

p- 1115217 Ilevfay δ᾽ ἴσως οὐ δεῖ φοβεῖσϑαι. 15 

Εἰπὼν ἃ det τὸν ἀνδρεῖον Ps λέγει ἑξῆς χαὶ ἃ μὴ δεῖ 
[4] Ξ : Ὁ Σ ΣΧ 5? eee (πενίαν Ἰὰρ χαὶ νόσον χαὶ ὅλῳς τῶν χαχῶν ἃ μὴ ἔστιν ἐφ 

10 ἡμῖν μήδ᾽ ee τῷ 28 οὐ det φοβεῖ σϑαι). τὸ δὲ ἴσως προσέϑηχεν 
δι. \ 

ἐνδειχνύμενος ὅτι δεῖ μὲν αὐτὰ ἐχχλίνειν ποτὲ (xal) χατὰ τὸ ἐνδεχόμενον, 20 
ie s εἰ μὴ μέλλοι τινὸς ἡμῖν αἰσχροῦ ἢ ἔχχλισις αὐτῶν αἰτία γίνεσϑαι, οὐ μὴν 

\ 4 5 ΄ 5 \ ΄ ΄ ~ Vv \ ΄ ~ f ” 

χαὶ φοβητέον αὐτά. οὐ γὰρ ἢ οὑτινοσοῦν ἔχχλισις χαὶ ὁπωσοῦν φόβος 7; 

διὰ φόβον. ἃ γοῦν ἐν τῷ τ ἐχχλίνομεν ἀποδοχιμάζοντες, ἐχχλί- 

15 νομεν (μὲν) χαὶ (od) πράσσομεν, οὐ μὴν xat φοβούμεϑα. οὐδὲ γὰρ συστελλό- 
c Cn δος). νος > ΄, ΄ ΄ Q~ oan Ve 5. Ὁ) 

μεῦα ἑαυτοῖς, οὐδ΄ ὅταν ἐχχλίνωμέν τι φυλασσόμενοι μολυνϑῆναι: ἀλλ᾿ οὐὸ 

ὅταν τὸν ἀπατῶντα ἐχχλίνωμεν, πάντως διὰ τὸ φοβεῖσϑαι αὐτὸν ἐχχλίνομεν. 90 
I σ > \ ᾿ ~ / 3 / ~ Vv , 

ἢ ὅτι εἰ καὶ φόβον τις ταῦτα λέγει, οὐ τούτῳ ταῦτα ἔσται φοβερά. 

Ρ. 1115222 Οὐδὲ δὴ εἴτις ὕβριν περὶ παῖδας καὶ γυναῖχα φοβεῖται. 

e \ ’ [4 

20 Δείξας ὅτι μὴ ὃ περὶ πᾶντα ἃ δεῖ φοβεῖσϑαι ἄφοβος ἀνδρεῖος, δείχνυσι 36 

τὸ αὐτὸ ἐχ τοῦ ἐναντίου, τοῦ δειλοῦ. οὐὸὲ γὰρ ὃ πάντα ἃ μὴ δεῖ 
~ τος Ἂ 4 γ΄ In “ i) . ~ 

φοβεῖσϑαι φοβούμενος, οὗτος δειλός, οἷον ὕβριν παίδων 7 γυναιχὸς ἢ πολιτῶν 
φοβούμενος ἢ φϑόνον παρά τινων. περὶ τὰ μέγιστα δὴ τῶν φοβερῶν 

τούτων ἃ det φοβεῖσθαι ἀἄφοβόν φησι τὸν ἀνδρεῖον εἶναι" ὑπομενετιχώτατος 
> ? ὃ 

ἘΜ 

ϑάνατος, Gt ὃ προστί- 40 25 γὰρ ὃ τοιοῦτος τῶν δεινῶν. φοβερώτατον δὲ ὃ 
μ ~ 2 ὟΝ \ > » ~ 

Oyo πέρας γὰρ τοῦ εἶναι, ob δειχτιχὸν παρέϑετο τὸ χαὶ οὐδενὸς ἔτι τῷ 

τεϑνεῶτι αἴσϑησις οὔτε ἀγαϑοῦ οὔτε χαχοῦ. διὰ γὰρ τοῦτο 6 ϑαάνατος 
φοβερόν, διότι τοῦ εἶναι ἡμᾶς ἀποστερεῖ χαὶ οὐδὲν οὔτε ἐχχλίνε: ὃ τεϑνεὼς 

΄ ‘ vO)? c > ΄ > Q/ \ Ἀ ‘ \ αὐτὰς ~ v 

ὡς χαχὸν οὔϑ᾽ αἱρεῖται ὡς ayatov. λαβὼν 6& τὸ τὸν ἀνδρεῖον ag Tne 
\ ΄ <p Ἁ \ Ὁ , > Cr ον οσ 

90 περι ϑάνατον ξειναι χαὶι τὰ ϑανάτου ἐπ οιστιχά, ξζὴς οξιχνυσιν Ott υνηδὲ 

1 ante περὶ ὧν inserit δηλονότι ἃ: om. B 2 post ἴδιον add. ἐστι τῆς a: om. B 

ὃ. 4 μᾶλλον ---ὑπομένειν a: om. B 4 ὡς αὐτός φησι] I’ 12 Stes ἢ ἃ: 
ὡς B ὃ τὰ φοβερὰ Β: τῶν φοβερῶν ἃ χατατείνει ἃ: χατατείνειν B 7 rhesis 

usque ad εὐθαρσῶς ἔχουσιν (p. 1115222) a 9 πενίαν yap — det hte aa (10) a: 

om. B 171 xal χατὰ a: xata B 15 μὲν et od a: om. B φοβούμεϑα schol. 

Lb: φοβούμενοι Ba 16 ὅταν éxxAlvwpev a: ὅτε ἐχχλίνομεν B 18 φόβον τις 
ταῦτα Β: τοῦτο φόβον τίς ἃ 19. rhesis usque ad τὴν ἐμπειρίαν (p. 11154) ἃ 

20 Geta: μὴ δεῖ B 21 μὴ B: om. a 24 ὑπομενετιχώτατος a: ὑπομενετιχώτερος Lb 

25 & ὃ B: χαὶ & ὃ ἃ 28 διότι B: ὅτι a 29 ὡς χαχὸν B: χαχὸν a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 11 
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> 

περὶ πᾶντα Yavatov. οὐ yap 6 περὶ tov ἐν ϑαλάττῃ ϑάνατον ἄφοβος 45r 
ανὸ 

~ mI » \ \ > Ig . ‘ c \ Ld y) yf οι σ ΕΣ 

pelos ἢ O πέρι τὸν EV γοσοις χαὶ ὑπὸ νοσῶν. οὐ λέγει O& OTL φοβη- 45 

2) 
΄ ~ INN. ΚΣ \ ς ΄ > ~ ΄ Ἀν ὁ > Pi ASE ~ 
ἤσεται ταῦτα, ἀλλ ὅτι μὴ ὁμόσε αὐτοῖς χωρήσει, χαὶ ὅτι οὐχ ἢ ἀνδρεῖος 

ἴφοβος ἐν τούτοις. GAN ἐν τῇ ϑαλάττῃ μετά τινος χαλοῦ ἢ τοῦ ϑανάτου 
ν 

c {2 ‘ ~ ar (2 9. l4 ΄ Up \ (AN Ὑ ΄ Α 

5 ὑπομονή" μετὰ χαλοῦ δὲ ot ἐν πολέμῳ Davatol te χαὶ χίνδυνοι, εἴ γε ὑπὲρ 
σωτηρίας πατρίδος νόμων φίλων οἰχείων ἐλευϑερίας: ἐν τούτοις ἄρα χαὶ 
τοῖς οὕτω γινομένοις ϑανάτοις 7 ἀφοβία οἰχεία τοῦ ἀνδρείου. τοῖς δὲ 

προειρημένοις ὁμολογεῖν φησι χαὶ τὰς ἐν ταῖς πόλεσι τιμάς, τάς τε ὑπὸ 

τῶν νόμων δριζομένας χαὶ tas ὑπὸ τῶν μονάρχων διδομένας. τοὺς γὰρ 50 
10 ἐν τοῖς τοιούτοις χινδύνοις ἀφόβους χαὶ ζῶντας ἐπαινοῦσιν ὡς ἀριστεῖς χαὶ 

τεϑνεῶτας ἐγχωμιάζουσιν. εἰπὼν οὖν ταῦτα ἑξῆς συντίϑησι τὰ εἰρημένα 

χαΐί φησιν ἀνδρεῖον χυρίως λέγεσϑαι τὸν περὶ τὸν καλὸν ϑάνατον ἀδεῇ 
χαὶ ὅσα τὸν ὑπὲρ τῶν χαλῶν ϑάνατον ἐπιφέρει, ὑπόγυα ὄντα. ἣ γὰρ ἐν 
τοῖς αἰφνιδίως προσπίπτουσιν ὑπομονὴ τῆς κατὰ τὴν ἀνδρείαν ἕξεως σημεῖον, 

15 ἐπεὶ χαὶ 6 μὴ ἀνδρεῖος ἐϑίσας ποτὲ χαὶ παρασχευασάμενος | πρός τινα 45v 
7S {2 / Ἃ > if \ \ NUN x εν / ΄ 

χίνδυνον ὑπομείνοι ἂν αὐτόν. χαλοὺς δὲ χαὶ διὰ τὸ χαλὸν γινομένους ϑανά- 
τοὺς μάλιστά φησιν εἶναι, ὡς εἴρηται, τοὺς ἐν πολέμῳ. εἰπὼν δὲ μάλιστα 
τὸν περὶ τοὺς τοιούτους ϑανάτους ἄφοβον ἀνδρεῖον εἶναι, προστίϑησιν ὅτι 
χαὶ ὃ περὶ τοὺς χαλοὺς ϑανάτους τούς τε ἐν τοῖς ϑαλαττίοις χινδύνοις 

\ Χ 2 ~ 4 3 \ > ~ > X ing Ὁ ς , 
20 “al τοὺς ἐν ταῖς νόσοις ἀδεὴς ἀνδρεῖος, οὐ μὴν οὕτως ὡς ot ϑαλάττιοι 

- \ ΄ a7 ς τὶ \ y ~ ΄ "7 2 
τῶν χατὰ ϑάλατταν χινδύνων. ot μὲν γὰρ ἔμπειροι τῶν ϑαλαττίων εὐέλ- 5 

πιδές τε χαὶ οὐδὲν ἡγούμενοι δεινὸν ἀποβήσεσϑαι ϑαρροῦσι δι᾿ ἐμπειρίαν, 
οἱ, δὲ ἀνδρεῖοι ἀπεγνωχότες τὴν σωτηρίαν χαὶ δυσχεραίνοντες τὸν τοιοῦτον 

ϑάνατον δι’ οὐδὲν χαλὸν γινόμενον ὑφίστανται αὐτόν. οὐχ ἐνδιδόντες 
ec Ἃ ~ \ Ὁ \ 4 ἥ c VW δὰ / ld ~ / 5 , 

25 αὑτοὺς τῷ περὶ αὑτοὺς φόβῳ ὡς εἴγε ἀφέλοιτό τις τῶν θαλασσίων ἐχείνων 

τὴν ἐλπίδα τοῦ σωϑήσεσϑαι, οὐδὲ ἐγγὺς αὐτοὺς ὁμοίως φέροντας τὸν χίνδυνον 
εὑρήσει τοῖς σπουδαίοις. ᾿ 

111504 (Apa) δὲ χαὶ ἀνδρίζονται ἐν οἷς ἣ ἀλχή. 15 

ec op 8 ~ a ΄ > > \ r ΄ τ᾿ ἡ Η͂ 

Ot ἀνδρεῖοι δηλονότι. ἐν οἷς γὰρ χαλόν τι περιγινόμενον διὰ τὸν 

80 θάνατον, ὑπομένει τοὺς χινδύνους, ἐν οἷς δ᾽ οὐχ ἔστι, τουτέστιν ἐν τοῖς 20 

[0] 

\ ΄ a \ ’ a“ ~ Ψ ΝΕ [4 Cc , ν 

χατὰ ϑάλατταν, ods χαὶ φϑοράς φησιν, ἣ τοῖς ἀπὸ νόσων ϑανάτοις οὔτ 
Ve 5 4 ~ \ > , > \ aN ‘4 ΄ X\ φν 

χαλόν ἐστιν οὔτε τις πρᾶξις χαὶ ἐνέργεια ἀπὸ ἀνδρείας γίνεται. τὸ δὲ 
\ > ~ \ αἱ > fg Na Al 4 a 7 σ᾽ .ο Μ Ἂν 

φοβερὸν οὐ πᾶσι μὲν τὸ αὖτὸ. διὰ τούτου δείχνυσιν Ott ἔστι τινὰ 
\ ω > ΄ γ᾽ Ὑ7 ΄ κ ε ~ , 

φοβερὰ tots ἀνθρώποις ἄλλοις ἄλλα, φιλοχρημάτῳ μὲν ἣ τῶν χρημάτων 

1 οὐ Β: οὐδὲ ἃ 6 σωτηρίας scripsi: σωτηρίαν Ba 11 τὰ εἰρημένα a: τοῖς et- 
ρημένοις B 12 tov χαλὸν a: τῶν χαλῶν B 14 προσπίπτουσιν a: ὑποπίπτου- 

ow B 17 ὡς εἴρηται B: ὡς ἤδη εἴρηται a 18 τὸν περὶ Β: τοὺς περὶ ἃ 

25 τῶν ϑαλασσίων ἃ: τῆς ϑαλάσσης B 21 εὑρήσει Β: εὑρήσεις ἃ 28 ἅμα ἃ et 

Arist.: om. B ἐν οἷς ἡ ἀλκή B: ἐν οἷς ἐστιν ἡ ἀλχή a et Arist. cod. Nb: ἐν οἷς 

ἐστιν ἀλχή Arist. vulg. thesis usque ad πράττει ὁ ἀνδρεῖος (p. 1115 20) a 

29 περιγινόμενον B: περιγενόμενον ἃ 
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ἀποβολή. φιληδόνῳ 6& ἢ τῶν ἡδονῶν, φιλοζώῳ δὲ (6) ϑάνατος χαὶ ἄλλῳ 45v 

ἄλλο τι. τὰ δὲ ὑπὲρ ἄνθρωπον σεισμοὶ σχηπτοὶ χάσματα ἐμπρησμοί, 
ὥστε εἰ παντὶ ταῦτα φοβερά, χαὶ τῷ ἀνδρείῳ, χαϑό ἐστιν ἄνϑρωπος χαὶ 90 

" Se SENN 2» > ΄ ΄ Η 
μὴ ἀναίσθητος. τὰ δὲ κατ᾽ ἄνθρωπον διαφέρει μεγέϑει, φοβερὰ 

5 δηλονότι, ἃ οὐ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμοίως ἐστὶ φοβερὰ ἀλλὰ διάφορα. χαὶ 

yap μεγέϑει ἄλλων διαφέρει, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ Αἴαντος. “Αἴας δ᾽ οὐκέτ᾽ 

ἔμιμνε βιαζόμενος βελέεσσι: δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες (ἀγαυοὶ 
΄ 2) ELE \ ᾿ ~ 2 ΄ 2) ~ \ 1c 

βάλλοντες - χαὶ “πάντῃ δὲ χαχὸν χαχῷ ἐστήριχτο᾽. τῷ γὰρ μεγέϑει 

τῶν χαχῶν ὃ Αἴας εἴχει. xat ἔτι τὰ μὴ φοβερὰ ὡς τοιαῦτα 
10 φοβεῖσϑαι, οἷον εἴ τις φοβεῖται μυὸς ψόφον 7 βόυβον ὑὸ 

= 2 7 | ‘ 
/ \ 

΄ 

των. χατ᾽ 30 
7 \ ἃ Ἃ ς , - ~ ς ΄ 
ἀξίαν yap χαὶ ὡς ἂν ὃ λόγος, τουτέστι τῶν φοβερῶν χαὶ ϑαρραλέων. 

πάσχει χαὶ πράττει ὃ ἀνδρεῖος. φοβεῖται ὃὲ χαὶ ϑαρρεῖ, φησίν, ὡς 
ἂν ὁ λόγος ὑπαγορεύῃ, καὶ μάλιστα τὸ οὗ ἕνεχα ἐν τοῖς φόβοις καὶ ἐν τῷ 
ϑαρρεῖν φυλάξει. 

2 \ Αι 

15 p. 111520 Τέλος δὲ πάσης ἐνεργείας ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν MR can - < . 

Τέλος δέ ἐστι, φησί, xat τὸ οὗ ἕνεκα τῷ μὲν ἀνδρείῳ τὸ κατὰ τὴν 
+ ὦ ΄ (aera >) ~ NUE eed BP ς \ \ " σε Qo a ἀνδρείαν, ἑχάστῳ G& τῶν τὰς ἀρετὰς ἐχόντων τὸ χατὰ τὴν ἕξιν χαϑ᾿ ἣν 
ἐνεργοῦσιν. ἔστι δὲ ἢ χατὰ τὰς ἕξεις τὰς uur’ ἀρετὴν ἐνέργεια τοῦ χαλοῦ 40 

χάριν γινομένη. χαὶ ὁ ἀνδρεῖος πάντα τε ὑπομενεῖ χαὶ ἃ πράσσει ὡς 

20 ἀνδρεῖος πράξει χαὶ τοῦ χαλοῦ [χαὶ] τοῦ ἐν αὐτοῖς χάριν. δρίζεται yap 
ἕχαστον τῷ τέλει. τὸ γὰρ τινὸς χάριν γινόμενον ἐχεῖνο ὅρον ἔχει. χαλὸν 

δὲ ἢ ἀνδρεία. ἔχαστον δὲ τοιοῦτον εἶναι λέγεται χαὶ ὁρίζεται τῷ τέλει" 
> ἐπ Ὁ κα > ~ ~ , \ ΄ \ re, ted \ > 

δεῖ οὖν τῆς ἀνὸρείας τὸ τέλος τὸ οὗ Evexa χαλὸν εἶναι. 

p. 1115029 Δοχεῖ δὲ χαὶ ἀλαζὼν εἶναι 6 ϑρασὺς χαὶ TOOGTOLY- 

ay 

᾿Ελέγχεται δὲ τῶν τοιούτων ἐν τοῖς ἀληϑῶς χινδύνοις ἢ προσποίησις. 40: 
¢ ~ 7 2) of Afi aha 7a ) τ ae lh aN \ xh fey pe De ΝΣ cD δποῖοί (εἰσιν ot) Τρῶες παρ᾽ Ὁμήρῳ “Τρῶες μὲν χλαγγῇ τ᾽ ἐνοπῇ τ 

c fo Kae - Y > TD - * 
ἴσαν ὄρνιϑες ws”, of δ᾽ “EAAnves ἐξ ἐναντίας “᾿μένεα πνείοντες xat 

1 post ἀποβολὴ add. φοβερὸν a: om. B ὁ ϑάνατος a: ϑάνατος B 0 ὥσπερ ἃ: 

χαὶ Β Homer. Il. If 102 sq. 7 βιαζόμενα Ba: βιάξζετο γὰρ Homerus βελέεσσι 

B: βελέεσι ἃ ἀγαυοὶ a: om. B 8 Homer. 1]. 1] 111 ἐστήρικτο B: ἐστή- 
ριχται a 10 μυὸς ψόφον] ef. HG p. 114948 11 post λόγος add. ὑποτίϑησι a: 

om. B φοβερῶν zat B: φοβερῶν τὲ xal a 12 δὲ B: τὲ a 13 ὑπαγορεύη B 

@X ΘΟΥΓ.: ὑπογορεύει a ἐν τοῖς B: Evte τοῖς a 15 rhesis usque ad φοβερὰ ϑρασύς 

(p. 111529) a 16 τῷ μὲν B: τῷ μὲν οὖν a 18 ἐνεργοῦσιν Β : ἔχουσιν ἐνερ- 

γεῖν ἃ κατ᾽ ἀρετὴν B: κατὰ τὴν ἀρετὴν ἃ 19 ὁ ἀνδρεῖος B: ὁ ἀνδρεῖος δὴ ἃ 

20 χαὶ τοῦ Β: τοῦ ἃ 24 rhesis usque ad φυγέειν κύνας (p. 1116435) a 26 ἡ 

προσποίησις B: 7 προσποίησις αὐτῶν a 27 εἰσὶν οἱ a: om. B Homer. 1]. I’ 2 

ἐνοπῇ τ᾽ B: om. a 28 Homer. Il. Γ 8 

iW 
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ὺὸ Εἰ mpoty Abr 
ἐ 

ἐρεῖ. μαλαχία 1 [ἀρ τὸ φεύγειν τὰ ἐπίπονα" ὁμοίως ἐστ >) 

ce ~ a ‘ytd ΄ 2) - 7 + 2 ~ ΄ = \ 2 | 

Shi PORN aaea EOE Gae- te tence ἀνδρεῖοι, ὡς χαὶ αὐτὸ 
τὶ χαὶ 7 πενία, 16 

ἣ ἀπὸ τοῦ πένειν εἴρηται, ἀφ᾽ οὗ χαὶ πόνος ὠνόμασται. πρῶτον μὲν ἢ 
πολιτιχή. πολιτιχὴ ἀνδρεία ἐστί, xad’ ἣν ὑπομένουσιν of πολῖται τοὺς 

χινδύνους διὰ τὰ ἐχ τῶν νόμων πρόστιμα χαὶ ὀνείδη χαὶ τὰς διδο- 

uévas τιμάς. χαὶ δοχοῦσιν οὗτοι ἀνδρειότατοι εἶναι, παρ᾽ οἷς of δειλοὶ 
wv CNA Ὁ Ὁ ~ vy > ~ , δ \ \ 4 2 / oy ἄτιμοι, of δὲ ἀνδρεῖοι ἔντιμοι ex τῶν νόμων ἢ διὰ τὰ ἤϑη. ἐοιχέναι 20 
Qf \ A) eras a 3 ~ CERN pel \ ‘ LES (Nie δὼ a A 

δέ φησι τὴν πολιτικὴν τῇ ὡς ἀληϑῶς ἀνδρείᾳ, διὸ χαὶ λέγει Or αἰδῶ γὰρ 
ς 5 χὰ 5 \ l4 ς x > ιν Ua c \ 

ἢ ἀρετή ἐστι χαὶ χαλόν, ὡς xat Διομήδης xat “Extwp ee 6 wey 
10 “Πολυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑήσει᾽, (Διομήδης δὲ) “ ἔχτωρ. γάρ 

ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων “Τυδείδης ὑπ᾽ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵχετο 
νῆας. ὥς ποτε τ᾽ ἀπειλήσει, τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χϑών.᾽ σημειωτέον 
as σ X IN 2 —_ 3 λ ee τ > > — > ~~ ~ bl 4 > 

ξ. OTL THY ALow ἐνταῦϑα ἀρετὴν ξιπξν. οὐ οὐχοὺν αὐτῷ TOVTO OUTE Ev 

οι 

τῷ LareMy © οὔτε ἐν τῷ τετάρτῳ, ἥτοι χοινότερον ἐνταῦϑα λέγων, ἢ καὶ % 

18 τῷ ὄντι εἴη ἂν ἀρετή, χαλῶν πράξεων οὖσα αἰτία. ὁμοίως δὲ χαὶ τὴν 

τιμὴν χαλὸν νῦν Ὁ i χαὶ τοῦτο he λέγων, ἢ τὸ τίμιον τῇ 
αὑτοῦ φύσει ἀγαϑὸν ἂν ety, λέγων τὸ χαλὸν ἀντὶ τοῦ ἀγαϑοῦ, 7 εἰ ἔστι 
τις τιμὴ χαλή, ὥσπερ ἣν er ea 6 τε τ Gs χαὶ ὁ μεταξὺ toi 

\ τε φιλοτίμου χαὶ ἀφιλοτίμου, οὗ ἐμνημόνευσε χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ χαὶ ἐν 

ποιεῖ χαὶ Ὡ2 90 τῷ τετάρτῳ. ὃ μὲν οὖν ἀνδρεῖος διὰ χαλοῦ ὄρεξιν ποιεῖ 
χατὰ τὴν dvape(ay, ὃ δὲ πολιτιχὸς τιμῆς χάριν, ἀλλὰ xat δι’ αἰσχροῦ 30 

φυγὴν τοῦ ἔξωϑεν ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὀνείδους. εἰ GE χαὶ ὁ ἀνδρεῖος - 
> ~ ΄ 3530 > Ni eLS. ΄Ν 3,30 9 ~ > ww 

αἰσχροῦ φυγήν, GAN οὐ χαὶ ὀνείδους, GAN ὅτι τῇ αὐτῶν φύσει δι 

ἡγεῖται αὐτὰ φυλάσσεσθαι. χαὶ φεύγοντες οὐ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ 

λυπηρόν, τὸ ἐκ τοῦ ἐπιτιμίου χαὶ τῆς τιμωρίας δηλονότι, ἣ ζημία ᾿ς bo or 

χρημάτων ἣ μάστιγες. 

Ρ- 1116236 Kat ot προστάττοντες, χἂν ἀναχωρῶσι. τύπτοντες. 

> 

‘Qe παρ᾽ “Ἡροδότῳ [Πέρσαι" ὑπὸ yap τοιούτοις ἐπιστάταις ἐν Θερμο- 

πύλαις λλησιν ἐμάχοντο. χαὶ οἱ πρὸ τῶν τάφρων χαὶ τῶν τοιούτων 

1 Homer. Il. Δ 491 προϊὼν) p. 111629 2 post ἐρεῖ add. ὅτι δειλοῦ τὸ ἐπίλυπον εἶναι. 

χαὶ τῇ λύπῃ ὑπερβολικῶς χεχρῆσϑαι a: om. B 5 πρόστιμα Ba et Aspasius: ἐπιτίμια 

Arist. zai ὀνείδη B et Aspasius: χαὶ τὰ ὀνείδη a et Aristoteles 7 οἱ δὲ Ba et 

codd. Arist. ΤΟ ΜΌΝΟ: χαὶ ot Arist. vulg. 9 ὃ μὲν] Homer. Il. X 100 10 πολυδάμας 

Ba et Arist. cod. Lb: πουλυδάμας Arist. vulg. διομιήδης δὲ a: om. B "Extwp γὰρ] 

Homer. 1]. 8 148 sqq. 11 τρῴεσσ᾽ B: τρώεσσιν a ἐμεῖο Β: ἐμοῖο ἃ 12 πότε 

τ Ba: ποτ᾽ Homer. 13. 14 ἐν τῷ δευτέρῳ] ec. 7 p. 1108a31 14 ἐν τῶ τετάρτ 

Β: ἐν τετάρτῳ a] ὁ. 15 p. 1128010 10 xaddv νῦν Β: νῦν xaddv ἃ 7B: ἢ εἰ ἃ 

11 ἂν εἴη ἃ: εἴη ἂν Β 19 ἀφιλοτίμου B: τοῦ ἀφιλοτίμου a ἐν τῷ δευτέρῳ] c. 7 

p. 107029 19. 20 ἐν τῷ τετάρτῳ] c. 10 p. 112509 20 χαλοῦ Β: χαλὴν ἃ 

22 τῶν πολιτῶν B: τοῦ πολιτιχοῦ ἃ 27 rhesis usque ad οἱ στρατιῶται: (p. 1110}0) ἃ 

28 παρ Ἡροδότῳ] H 223 29 ἐμάχοντο a: ἐμαχέσαντο B 
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παρατάττοντες. τοῦτο περὶ Λαχεδαιμονίων λέγοι ἄν" τοιαύτην γάρ τινα 46r 
μάχην, ὅτε πρὸς Μεσσηνίους ἐμαχέσαντο, ἐπολέμουν, ἧς χαὶ Τυρταῖος 41 
μνημονεύει. δοχεῖ δὲ χαὶ ἢ ἐμπειρία 7 περὶ Exacta ἀνδρεία εἶναι. 

οἷον ἐπὶ τῶν ϑαλαττίων ἔφη ual ἐπὶ τῶν νόσων οἱ ἰατροὶ μὴ ἀπογινώ- 

5 σχοντες τὸν δοχοῦντα ἀνίατα νοσεῖν, διὰ GE τὴν τῶν πρόεφωδε υμένων 
πεῖραν εὐθαρσεῖς ὄντες" χαὶ ἐπὶ τῶν προχειμένων ὡσαύτως. χαὶ ἐν ἑχάστῃ 

τέχνῃ χαὶ ἐπιτηδεύματι ἐν τοῖς χινδύνοις εὐθαρσεῖς οἱ plea χαὶ χατ᾽ 
οἰχοδομιχὴν χαὶ aa v χαὶ et τις ἑτέρα τέχνη. ὅϑεν χαί φησιν Σωχράτης 
φήνη ἐπιστήμην εἶναι τὴν ἀνδρείαν. λέγει γὰρ ἐν Λλάχητι > Σωχράτης 45 

10 παρὰ τῷ [Ἰλάτωνι, ἐπιστήμην δεινῶν τε χαὶ μὴ τὴν ἀνδρείαν εἶναι. χαὶ τὸ ἐν 

Πρωταγόρᾳ δὲ εἰρημένον τοιοῦτον. ὅτι γὰρ τοῦ ἐπιστήμονός ἐστιν ἐν οἷς 
ἀνδρεῖος ϑαρραλεώτατος. τὸν ἐπιστή- 

ὃ 

e ἊΝ ce ΄ > 4 ἐπίσταται ϑαρραλεώτατος εἶναι, χαὶ ὃ 
μονα εἰς τ᾽ αὐτὸ (συνάγων) τῷ ἀνδρείῳ, οὐ πάνυ τι συλλογιστιχῶς" ὡς 
ἀχολουϑοῦντος τῷ τοὺς ἐπιστήμονας χαὶ ἐμπείρους ϑαρραλέους (εἶναι χαὶ 

15 τοὺς ϑαρραλέους) ἐπιστήμονας, χαὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀνδρείαν οὖσαν γνῶσιν 50 

χαὶ ἐμπειρίαν τινά. 

Q- x [0] Ἐν Q- a Φ ce τὶ ἴω »: [0] 
“tS 

Φ iS p. 111606 Aoxet yap εἶναι πολλ 

\ ~ ΄ ~ ale) 3 Δ “ἃς 
Κενὰ τοῦ πολέμου χαλεῖ τὰ ἐν οἷς οὐδεὶς χίνδυνος τοῖς παρατατ- 46v 

τομένοις, φαίνονται δὲ τοῖς οὐχ εἰδόσιν αὐτά, χενὰ ὄντα, ἀνδρεῖοι ot OV 
? 

20 ἐμπειρίαν μένοντες ἐν τούτοις. ὅτι ὃὲ μὴ Ot ἀνδρείαν ποιοῦσι, δῆλον ἐχ 

τοῦ ὅταν ὑπερτείνῃ ὁ χίνδυνος χαὶ λείπωνται ταῖς παρασχευαῖς 
πρώτους φεύγειν αὐτούς. δοχοῦσι δ᾽ εἶναι τ χαὶ διὰ τὴν παρασχευὴν 1ὅ 

~ \ \ \ ~ > a ~ 

τῶν ὅπλων χαὶ (τὴν) περὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν ἐμπειρίαν, ὅπερ χἀπὶ τῷ 
ΤΙ ΄ σ 

Ἑρμαίῳ συνέβη. “Ἕρμαιον ἐν Κορωνείᾳ τῆς Βοιωτίας τόπος οὕτω λεγόμενος 
ὃ 

πεδινὸς ἐν αὐτῇ, τῶν ἄλλων ἀνωμάλων ὄντων. ἐν ᾧ παρατεταγμένοι ποτὲ τῷ 
χι 

Κορωνεῖς σὺν τοῖς βοηϑήσουσιν αὐτοῖς στρατιώταις ἐχ τοῦ ὑπ πτι ὑετὰ 
τῶν βοιωταρχῶν, ὅτε τὴν πόλιν χατέλαβε χαὶ τὴν ἀχρόπολιν εἶχεν ὑφ᾽ 

ἑαυτῷ ᾿Ονόμαρχος ὃ Φωχεὺς προδοϑεῖσαν αὐτῷ, αὐτοὶ μὲν μείναντες ἀπέ- 
ϑανον ὑπὸ τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿θνόμαρχον, ἀποχλείσαντες τὰς πύλας, ἵνα αὐτοῖς 20 

80 μηδὲ βουλομένοις εἴη ee χαὶ χαταλιπεῖν τὴν πατρίδα. of δὲ τῶν 

Βοιωτῶν βοηϑήσαντες αὐτοῖς στρατιῶται éx τοῦ Metayotov, ἔφυγον εὐϑὺς 

1 Λαχεδαιμονίων scripsi: λαχεδαιμονίαν Ba 2 Tuptatos] ef. fr. 8. 1112 Bergk 3 ἀνδρεία 

εἶναι Ba et Arist. codd. KoNbOb: ἀνδρεία τις εἶναι Arist. vulg. 4 ἔφη] ὁ. 9 p. 1115e1 

8 φησὶν Σωχράτης B: Σωχράτης, φησὶν a 9 ἐν Λάχητι] p. 196 D 10. 11 ἐν πρωτα- 

γόρα B: ἐν τῷ πρωταγόρᾳ ἃ] p. 350 C 15 συνάγων ἃ: om. B πάνυ τι ἃ: πάνυ tor B 

14. 15 εἶναι, καὶ τοὺς ϑαῤῥαλέους a: om. B 17 χενὰ Β et Arist. vulg.: χαινὰ ἃ et 

Arist. codd. Kb Mb rhesis usque ad χαὶ ὀρμήν (p. 1116030) a [8 χίνδυνος LB: 

χινδυνεύει ἃ 20 ὅτι δὲ μὴ δι᾿ ἃ: ὅτι μὴ δὲ Β 23 τὴν περὶ ἃ: περὶ B 

24 χορωνεία ἃ: χορώνη Β βοιωτίας a: βοιοτίας B ante πεδινὸς add. ἐστὶ ἃ: 

om. B 26 Μεταχοίου Marx: μετὰ τοίχου Ba κατέλαβε Β: χατέλαβον a 

28 ᾿Ονόμαρχος Marx: ὁ μόναρχος Ba 29 ὀνόμαργον B: μόναρχον a ety DB: 

ἐξείη a 31 Μεταχοίου Marx: petatolyou B: peta τοίχου a 
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5 5 ~ ~ , 5 σ , Ὁ ~ ΄ 

ἐν ἀρχῇ τῆς μάχης, αἰσϑόμενοι ἕνα τεῦναάναι τῶν βοιωταρχῶν Χάρωνα. 40» 

ἱστοροῦσι περὶ τῆς μάχης ταύτης Κηφισσόδωρος ἐν τῇ ιβ΄ (τῶν) Περὶ τοῦ 
΄ - ΄ δ ξ ΄ > ~ ΄ ~ \ ΄ \ ἱεροῦ πολέμου καὶ ᾿Αναξιμένης ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν [lept Φίλιππον χαὶ 
Ἔφορος ἐν τῇ τριαχοστῇ. χαὶ of διὰ ϑυμόν. οἱ ϑυμοειδεῖς ὡς “Ῥωμαῖοι 25 

5 χαὶ πάντα τὰ ἑσπέρια ἔϑνη. ἰτητικώτατον γὰρ ὁ ϑυμός, ἀντὶ τοῦ 
ὁμόσε ἰέναι τοῖς χινδύνοις (6 ϑυμὸς) αἴτιος μάλιστα: τοιαῦτα δὲ χαὶ τὰ 
ϑηρία. ἰτητιχώτατον: χινητικώτατον, ὁρμητιχώτατον. χαὶ ἔζεσεν αἶμα" 

τοῦτο εἶπεν, ἐπεὶ δοχεῖ ζέσις τις τοῦ περὶ τὴν χαρδίαν αἵματος ὁ ϑυμός, 
τὸ δὲ “οἵ δριμὺ μένος προὔτυψε φίλον πατέρα εἰσορόωντι᾽ ex τῶν ὑστάτων 
Pl \ ~ > > , 4 \ C \ l4 5 ~ / 9) Ἃ v4 

10 ἐστὶ τῆς ᾿Οδυσσείας, μένος τὸν ϑυμὸν λέγοντος αὐτοῦ. λέγοι δ᾽ ay ὅτι 

ἀνέπνευσεν εὐθαρσής te χαὶ ϑυμοῦ μεστὸς ὁρῶν τὸν πατέρα. 

p. 1116030 Ot μὲν οὖν ἀνδρεῖοι διὰ τὸ χαλὸν πράττουσιν. 80 

Εἰπὼν ὅτι χαὶ at ἀνδρεῖοι ϑυμοειδεῖς, πῶς, ἐξηγήσατο οὐ γὰρ ὡς 36 

διὰ ϑυμὸν ποιοῦντες ὡς τὰ ϑηρία χαὶ οἱ διὰ ϑυμόν τι ποιοῦντες ἄνϑρωποι, 
15 ἀλλ᾽ ὅτι συνεργεῖ αὐτοῖς 6 ϑυμός, ἐνθουσιαστιχωτέρους αὐτοὺς ποιῶν 

πρὸς τὰς πράξεις τοῦ χαλοῦ χάριν γινομένας ὕπ᾽ αὐτῶν. τὰ ϑηρία δέ, 

φησί, οὐ διὰ τὸ χαλὸν χρῆται τῷ ϑυμῷ ἀλλὰ διὰ λύπην, (ἔτι G8) χαὶ 

ἀλγηδόνα χαὶ φόβον. εἶπε δὲ περὶ τῶν ϑηρίων τὸ ὥσπερ χαὶ τὰ ϑηρία 40 

ἐπὶ τοὺς τρώσαντας φερόμενα, ὅτι φέρονται μὲν οἱ ϑυμοειδεῖς διὰ 

90 τὸν ϑυμὸν ἐπὶ τοὺς χινδύνους ὡς χαὶ τὰ ϑηρία ἐπὶ τοὺς τρώσαντας. οὐ 

υὴν xat τὰ ϑηρία διὰ ϑυμὸν ἁπλῶς εἶπε νῦν, διὰ γὰρ λύπην αὐτά φησιν 

ἐπιέναι τισί, χαὶ ὅτι γε μὴ ἀνδρεῖα τὰ ϑηρία ἐδήλωσε διὰ τοῦ ὁρμᾶν αὐτὰ 

πρὸς τὸν χίνδυνον, οὐδὲν τῶν ἀπαντησομένων δεινῶν προορῶντα, ἐπεὶ οὕτω 

ye χαὶ οἱ ὄνοι ἀνδρεῖοι ἂν εἶεν: “Ὅμηρος “ws δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν 
25 (ἰὼν) ἐβιάσατο παῖδας χαὶ τὰ ἑξῆς. τοῦτο δὲ εἰς δήλωσιν παῤέϑετο 45 

τοῦ μὴ πᾶσαν ὑπομονὴν δεινῶν xat ἀνδρείαν γίνεσϑαι. ὡσαύτως χαὶ 
ot μοιχοὶ οὐ τοῦ χαλοῦ χάριν ὑπομένουσι τὰ δεινὰ ἀλλὰ τῆς αἰσχρᾶς 

ἐπιθυμίας. 

yv 

p. 111784 Φυσιχωτάτη δὲ Zorxev ἣ διὰ tov ϑυμὸν εἶναι. 

“ ot / \ 9.) \ aN) ΄ 2 \ \ , 

30 Φυσιχωτάτην εἶναί φησι τὴν διὰ ϑυμὸν ἀνδρείαν, ἐπεὶ φυσιχὸν πάϑος 50 

6 ϑυμός. διὸ χαὶ προσλαβοῦσα ἣ τοιαύτη ἀνδρεία προαίρεσιν χαὶ τὸ 

216 B: δωδεχατέρῳ a τῶν a: om. B 4 Ἔφορος) Fragm. Hist. Graec. I 274, 

153 Miller 5 ἰτητιχώτατον a et Arist.: itytrxov B 6 ὁ ϑυμὸς ἃ: om. B 

8 δοχεῖ] cf. De anima A 1 p. 403a31 9 τὸ δὲ B: τῷ δὲ a 10 τῆς Ὀδυσσείας] 

w 319 λέγοι a: λέγοιτο B 11 εὐϑαρσής B: εὐθαρῶς a 12 rhesis usque ad 
τὸν χίνδυνον (p. 111723) a 13. 14 ὡς ta B: ὥσπερ τὰ a Ui weceooe na: 

om. B 18 εἶπε B: εἰπὼν a ὥσπερ χαὶ ta Ba: ὥσπερ τὰ Aristoteles 

20 ὡς Β: ὥσπερ ἃ 24 “Ὅμηρος] Il. A 558 25 ἰὼν a: om. B 29. rhesis 

usque ad to πάϑος (p. 111729) a 
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οὗ Evexa 7 ἀληϑῶς το γίνεται. ἐν μεσότητι γὰρ τῶν παϑῶν αἱ 46r 
΄ 8 ’ 

ἠϑιχαὶ ἀρεταί, γίνεται δὲ ἐν μεσότητι ὁ ϑυμὸς ταῦτα προσλαβών. ἔτι ἢ 

ΒΕ ἀνδρεία περὶ tov ϑυμόν: Ory, 
΄ ᾿ ε v a Se ,ὕ 

0 ὃ ϑυμός. ὡς ἔφην, τῷ ἀνδρείῳ. 
2 [ἐ 

δονήν, φησί, χαὶ λύπην. | ἴω - [ὩΣ ( on - Ὡ aA ἔν] ς R Ἔ Rg, oS ἘΝ Φ Ἔ On. <= o So ws ov 

5 p.1117a9 Παραπλήσιον δ᾽ ἔχουσί τι. Avr 

Τὸ ὁμόσε δηλονότι τοῖς χινδύνοις χωρεῖν. ᾧ τὸ εἶναι ἃ 
" - > ? e X JS ~ Yeeyh \ , { 5 

ται χαὶ οὗτοι. ἀλλ᾽ of μὲν ἀνδρεῖοι διὰ τὰ προειρημένα ϑαρραλέοι, 
ὃ ~ ΜΠ διὰ τὸ χαλὸν δηλονότ' χαὶ τὴν τοῦ αἰσχροῦ φυγήν. 

4 A Ἁ ἣν ΄ Ἁ 

φοβερὰ ἀνθυρώπῳ ὄντα χαὶ μὴ φαινόμενα ὑπομένειν, τὰ χαὶ ὄντα 
10 χαὶ φαϊνόμενᾶ φοβερά, wy ὡς ot εὐέλπιδες: ἐχεῖνοι μὲν γὰρ φαινόμενα μὲν 15 

‘ 

ν > . 4 / Ἁ > 

se ρὰ on τομένουσιν. ὄντα δὲ φεύγουσιν. ανοῤρξιοτερον δέ φησι Tov cv TO 
\ » 5 ~ , , τι > 

αἰφνιδίοις φοβεροῖς ἀπαϑῇ μένοντα xal ἀπτόητον, οὐ τὸν ἐν παρασχευῇ. 
ox , ia ΄ 

ᾧ xat λόγος τι συνεργήσει χαὶ 7 τοῦ πράγματος φύσις ἐπεσχεμμένη 
: , ἣν > x ~ > 423 5 ~ Re 

πείσει wy ἀποδειλιᾶν ἀλλ ἐγχαρτερεῖν tots devo 
ἊΝ 2S @) , a 4 , ἊΝ >] ~ ΄ XY w c ~ ἮΝ 5 

15 ἀνθρώπους φησὶ φύβοις, οὐχ ἐν τοῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον, σεισμοῖς δηλαδή. 
, 

ἐπιχλύσεσι Dah ἔττης χαὶ τοῖς ὁμοίοις. ἀνδρεῖοι O65 φαίνονται χαὶ ot 

ἀγνο οὖντες. πέμπτου χαὶ τελευταίου μνημονεύ det τρόπου. xa? ὃν δοχοῦσιν 20 
\ 

ὶ εἶναί τινες ἀνδρεῖοι οὐχ ὄντες, τοῦ Gt ἄγνοιαν. χαὶ γὰρ οἱ ἀγνοοῦντες χαὶ 

ἄπειροι τῶν ἐπιφερομένων δεινῶν χαὶ διὰ τοῦτο θαρροῦντες πρὸς αὐτὰ 

20 ἀνδρεῖοι δοχοῦσιν εἶναι. ὅϑεν χαὶ ἢ παροιυἱα ἐρρύη ᾿λυχὺς ἀπείρῳ πόλε- 
wos. εἰσὶ δὲ χαὶ οὗτοι παραπ Estoy ἔχοντες τοῖς εὐέλπισιν - οἴονται γοῦν 

χαὶ αὐτοὶ μηδὲν πείσεσϑαι " πλὴν ἐχεῖνοι μὲν τῷ διὰ πείρας γεγονέναι χαὶ 
Ἁ χεχρατηχέναι πολλάχις ἔχουσι τὸ εὐέλπιδες εἶναι (διὸ χαὶ παραμένουσι 2 

» δι >. ~ ΄ “Ὁ a Vv 5 

χρόνον τινά). οἱ GE ἀγνοοῦντες ual ἠπατημένοι οὐδὲν ἀξίωμα ἔχουσιν: οὐ 

τῷ on 

" ms ΄ - κ ΄ 5 Qi “᾿ , e 

4 ξ ες τι = 0 γνοντες ταλ ες  Υ UTOTTEV YVUSS {2p ELOOTES UTEPOOWSL διὸ ἡ ἡ οντες Tahyves 7 ον) πηπτευσαντες 

φεύγουσιν (εὐϑύς) ρεύγ eutbuc). 

e ~ ν ΄ - ΄ 

p. 1117226 “Ὅπερ οἱ ᾿Αργεῖοι ἔπαϑον περιπεσόντες τοῖς Λάχωσιν 
iy 

Ξενοφῶν yap ἐν τῇ ἔχτῃ τῶν ᾿Ελληνιχῶν λέγει ἡττωμένων Σιχυω- 41 

80 νίων ὑπὸ epee Πασίμαχον τὸν ὑφαρμοστὴν τῶν Λαχεδαιμονίων ἔχοντα 
> Wd ec ) - ~ mee , «Ἄς 9 aw τι. ΄ \ 

ὀλίγους {({ππέας) wet? ἑαυτοῦ ἀφελόμενον tas ἀσπίδας τῶν Σιχυωνίων χαὶ 

1 τῶ ἀνδρείω Β: τῇ ἀνδρείῳ a 2 ταῦτα Β: eg a 5 rhesis usque ad ὑπο- 

πτεύωσι, φεύγουσιν (p. 1117426) a 6 τὸ ὁμόσε B: ὁμόσε a 6. 1 φαντάζονται a: 

φαντάζουσι. a 9 μὴ Ba et Arist. cod. Kb: om. Arist. vulg. 15 post δηλαδὴ add. 

χαὶ χάσμασι zat a: om. B 17 μνημονεύει scripsi: μνημονεύσει Ba 19 ἄπειροι B: 

οἱ ἄπειροι a 20 γλυχὺς χτλ.] ef. Diogen. II] 94 ibique interpp. 21 δὲ B: oma 

25 γνόντες B: ἀγνοοῦντες a 26 εὐϑύς ἃ: om. B 27 ὅπερ---σικυωνίοις (28) a: ὡς 

ἀργεῖοι περιπεσόντες λακεδαιμονίοις ὑπὸ σιχυωνίων B rhesis usque ad ἐχείνων αἱρεῖται 

(p. 1117515) ἃ 29 ἐν τῇ Extq) in nostris exemplaribus LV, 4,10 30 ὑφαρμοστήν) 

ἱππαρμοστὴν Xenophon 31 ἱππέας a: om. B 
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ὁπλίσαντα τοὺς Eavtod χαὶ τοὺς ἵππους πρὸς δένδροις τισὶ δήσαντα, 41: 

10 

τῷ or 

30 

> \ 

πελϑεῖν τοῖς ᾿Αργείοις, τοὺς δὲ μέχρι μὲν ὀλίγου διὰ τὰ ἐπὶ τῶν ἀσπίδων 
[4 

ῶ. Ms 
5 SY ἴω) 2 - 5 5 57 ἦτ δι} 45 

πισημα «“τχυώνιοὺς οἴεσϑαι τοὺς Λάχωνας χαὶ χαταφρονεῖν αὐτῶν Gt 45 
‘ ε" 

΄ S 

Ἴνοιαν, ὕστερον μέντοι τῇ πείρᾳ μαϑεῖν αὐτοὺς οἵτινες ἦσαν χαὶ φεύγειν. 

ιὸ χαὶ ἐπίλυπον ἣ ἀνδρεία χαὶ διχαίως ἐπαινεῖται. διχαίως oO 2g 

\ , ἃ “4 \ ~ vv 3 ~ [4 

ἣν ἀνδρείαν χαὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν προχεχρίσϑαι 
2 ~ ΄ 

ἐπαινεῖσϑαί φησι 
> \ 5 ‘ \ ~ CQs We \ X \ 

ἐνταῦϑα διὰ τὸ πλείω τὰ Scaris τῶν δεων ἔχειν. TO μὲν γὰρ 

τέλος οὗ χάριν πάντα πράσσει χαὶ ὑπομένων ποιεῖ, ὅπερ ἐστὶν ἡδὺ τῷ 
/ 

ἀνδρείῳ, λυπηρὰ δὲ = ἐπίπονα τὰ χύχλῳ, ἅ ἐστιν at πρά 
\ 

ὶ 
\ ΄ ᾿ > ~ ΄, ΄ \ 2 

τὰ παϑήματα, dt ὧν τοῦ τέλους τυγχάνει. τραύματα yap χαὶ Vavator 50 
) τα 2. \ _ > > 95 ὦ , ςῶ 7 ς x bo’ ὧν ἐπισχοτεῖται χαὶ ἐπιχαλύπτεται τὸ ἐν (τῇ) ἀνδρείᾳ δύ, ὡς μὴ 

εἶναι τοῖς πολλοῖς γνώριμον, ὃ χαὶ σημεῖον ἐναργέστατον τοῦ τὸ τέλος 
5 >. Ἐπ Ss. \ \ \ > Den A 5 αὐτῷ as εἶναι. διὰ γὰρ THY ἔφεσιν ἐχείνου χαὶ τούτων ἀνέχεται. οὐ 

͵ 

τῶν ὑπομονὴ δὺ αὐτῷ, ἀλλ ὅτι αἰσχρὸν τὸ μὴ ὑπομένειν > 
Q- Oo a CN 

ὑφίσταται αὐτά. μνημονεύσας GE χαὶ τῶν πυχτῶν. οἷς TO μὲν στεφανοῦσϑαι ὶ 
τιμᾶσϑαι τέλος χαὶ δύ, τὰ δὲ δι᾿ ὧν γίνονται ταῦτα ἀηδῆ τε χαὶ 

ἐπίπονα (πληγαὶ yap χαὶ τραύματα) τῷ πλείω ταῦτα χαὶ μείζω (εἶναι) 4τν 

τῆς ἀπὸ τῶν στεφάνων . ἡδονῆς. μιχρὸν γὰρ ὡς πρὸς τἀηδῇ τὸ Or 

αὐτῶν γινόμενον παραβαλλόμενον γίνεται, ὡς μηδὲν ἔχειν αὐτοὺς δοχεῖν 

"δύ. εἰπὼν ὃὲ ἄχοντι τῷ ἀνδρείῳ ἔσεσϑαι τά τε τ τα χαὶ τὸν ϑάνατον, 
ομένειν μὲν ταῦτα ἢ διότι χαλὸν ἢ διότι το τὸ μή, φησὶ τοσούτῳ 

3 

on πὶ 

Ἔ 
ΣΙ φν -ς, 5 Ὁ 2 cy aA τ» < ὶ τῷ ϑανάτῳ λυπηϑήσεσθϑαι. ὅσῳ μᾶλλον εὐδαιμονέστερός 

, > b] ~ 

OTL χαὶ περιφανέστερος ἐν ἀρετῇ. ὡς γὰρ πολλῶν τε χαὶ μεγάλων ἀγαϑῶν 
Ε 

Oy 
‘ 

αὐτός τε ἀποστερούμενος χαὶ ἀποστερῶν τοὺς οἰχείους yal τὴν πατρίδα 

τῆς ἐχ τοῦ τοιούτου προστασίας, εἰχότως ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ λυπηϑήσεται. 

διὸ χαὶ τὸν μηδενὸς χάριν χαλοῦ γινόμενον ϑανάτον φυλάσσοιτο ἂν οἷον 

τὸν ἐν ϑαλάσσῃ ἐμπρησμῷ σεισμῷ 7 τινὶ ἄλλῃ τοιαύτῃ περιστάσει. 

PA > 

ρ. 1117015 O0 δὴ δὲ ἐν ἁπάσαι 
» - - \ c > > ~ 

ταις APETALS TO YOSCWS ἐνέργειν 

my τ] 
r ~ Vv , ~ > 5 

Tod ἔμπροσϑεν εἰρημένου ἐπὶ τοῦ xat ἀρετὴν 
+ ~ ,ὔ 73 3 >I 

λυπουμένου γε, νῦν αἰτίαν ἀποδίδωσι χαί φησι τὸ (οὐ ὃ 
? v ν 

" 
THY 

πρὸς δένδροις B: δένδροις a ὁ τοὺς ἃ: τοῖς Β ὃ. 4 δι ἄγνοιαν Β: διὰ τὴν 

Ἴνοιαν ἃ 11 ἐπιχαλύπτεται χαὶ ἐπισχοτεῖται ἃ τῇ a: om. Β 18 ἐχείνου Β: 

ἐχείνου B 15. 16 στεφανοῦσθαι καὶ B: στεφανεῖσθϑαι te, χαὶ a 16 τέλος 

χαὶ Β: τέλος τὲ, χαὶ ἃ 11 εἶναι ἃ: om. B 21 ὑπομένειν scripsi: ὑπομένων Ba 

ταῦτα B: τοιαῦτα a 23 ἐστὶ B: τέ ἐστι a 

σεισμιῷ a 28 ob δὴ δὲ B et Arist. cod. Nb: οὐ 

7 ἐμπρησμῶῷ σεισμῶ B: ἢ ἐμπρησμῷ ἢ 

δὲ δὴ x - 
ς 

usque ad τῶν εἰρημένων (p. 1111} 22) a 30 ἔμπροσϑεν]) Β 2 p. 110408 91. 32 οὐ δὴ--- 

ὑπάρχει a: om. Β 31 πάσαις ἃ: ἁπάσαις Arist. 99 ἐφάπτονται Ba: ἐφάπτεται Arist. 

ἢ a: οὐ δὴ Arist. vulg. rhesis 
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a7 , SAN v , \ . ΄ a , > = δέ, φησίν. οὐδὲν tows χωλύει μὴ τοὺς χρατίστους ἀνδρείους εἶναι 47v 
ἀλλὰ τοὺς ἧττον μὲν ἀνδρείους, μηδὲν ἄλλο ἀγαϑὸν ἔχοντας. διὸ 
ἀντιποιήσονται τοῦ ΕΝ οὗτοι γὰρ εὐώνως χαὶ ἐπὶ μιχροῖς λήυμασι χατα- 

φρονοῦσι τοῦ ζῆν: διὸ χρησιμώτεροι τοῖς προσδεομένοις οὐ περὶ πολλοῦ 

5 ποιούμενοι τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν. οἱ γὰρ ἀνδρεῖοι οὔτε ῥιψοχίνδυνοι οὔτε 20 
i Π ἵ ‘ ‘ ‘ 7 

‘ 7 Q 4 \ 5 > - lA ΓΝ. 

περὶ τῶν τυχόντων. ἀλλ ἰσὶ υξγαλοχίνδυνοί τε XAL EV OLS χινοῦνευξιν XAAOY, 

\ > 

ἐπὶ τούτοις ϑαρραλέοι. 

ξ 
ει 

\ 

TO ὃὲ ἴσως πρόσχειται" εἴη γὰρ ἄν ποτε χαὶ 6 
ἀνδρεῖος τοῖς στρατιώταις χατειλεγμένος. εἴη ἂν οὖν ἢ ἀνδρεία ἕξις ἐν 
μεσότητι τῇ Deep φόβους χαὶ ϑάρρη- ὑπομενετιχοὺς παρεχομένη χινδύνων 

10 τε χαὶ var Evexa τοῦ χαλοῦ. ἐν ἅπασαις ταῖς ἀρεταῖς. ἐγώ φημι 

ἐν οὐδεμιᾷ. διὰ τ τὸ τέλος ἐν πάσαις τὸ TOU, ἐπεὶ τὰ 

ἐπίπονα πον εἴ γε χαὶ διὰ τὴν λυτὴν τῶν χαλῶν ἀπεχόμεϑα. ἄλλο δ᾽ % 

ἀγαϑὸν μηδὲν ἔχοντας. διὰ γὰρ ἔνδειαν ἀγαϑοῦ μὴ ἔχον ντες οὗ ἀντιποιή.- 
σονται, πρὸς μιχρὰ κέρδη τὸν βίον, ἤτοι τὴν ζωήν, ἀλλάττονται, ὅτι ot 

15 στρατιῶται ῥριψοχίνδυνοι χαὶ μιχροχίνδυνοι μιχρῶν χάριν χερδῶν χαταλλάτ- 

tovtes ζωήν. οἱ ὃὲ ἀνδρεῖοι οὐ δρῶσιν ῥιψοχινδύνως οὐδὲ υιχροχινδύνως 

ἀλλὰ μεγαλοχινδύνως: τοῦ χαλοῦ γὰρ χάριν χαὶ ὑπὲρ πατρίδος 7 τινος 
τοιούτου αἱροῦνται τοὺς χινδύνους. 

p. 1117023 Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ σωφροσύνης. 80 

20 Εἰπὼν περὶ ἀνδρείας, μέτεισιν ἐπὶ τὸν περὶ σωφρ σύνης λόγον, χαὶ 

τοῦ περὶ πρώτου τούτου λέγειν ἀποδίδωσιν αἰτίαν. λέγει γὰρ ὅτι τῷ δοχεῖν 

τῶν ἀλόγων μερῶν εἶναι αὐτὰς ἀρετάς. τοῦτο ὃὲ λέγοι ἂν οὐχ ὡς 35 

μόνων τούτων τοῦ ἀλόγου τῆς ψυχῆς οὐσῶν ἀρετῶν (πᾶσαι γὰρ αἱ ἠϑιχαὶ 

ἀρεταὶ τοιαῦται). ἀλλ᾽ ὡς τούτων μόνων δοχουσῶν τοῖς πρὸ αὐτοῦ. [᾿λάτων 

25 γοῦν τὴν μὲν τοῦ ϑυμιχοῦ φησιν εἶναι, τὴν δὲ τοῦ ἐπι Do ὅτι γὰρ 
πρὸς τοῦτον εἶπε, δηλοῖ χαὶ διὰ τοῦ προσϑεῖναι τὸ τῶν ἀλόγων μερῶν. 
δοχεῖ γὰρ [[λάτων τὰς δυνάμεις ταύτας τῆς ψυχῆς χαὶ τοῖς τόποις χωρίζειν. 

λέγοι 0 ἂν περὶ τούτων ὅτι χυριώτεραι χαὶ μεγάλην ἔχουσαι πρὸς τὸν 
ὰ βίον ῥοπήν, ἢ μὲν yap εὔτολμον zat ϑαρραλέον πρὸς τὰ δεινὰ τὸ ἦϑος 40 

80 τοῦ ἔχοντος παρεχομένη χαὶ λύπαις καὶ φόβοις ἀδούλωτον, ἢ δὲ χόσμιόν 
τε χαὶ ἀήττητον by ἡδονῶν. τὰ γὰρ πάϑη ταῦτα, ϑυμός τε χαὶ ἐπιϑυμία 

παιδαγωγηϑέντα μὲν εὐσταϑείας τῆς χατὰ τὸν βίον αἴτια, ἀπαιδαγώγητα 

δὲ μείναντα διαταράττει χαὶ ϑηριώδη ποιεῖ. διὸ χαὶ εἰχότως τιμιώταται 

2 μηδὲν Β: οὐδὲν δὲ ἃ 4 πολλοῦ B: πολλῶν ἃ 7 av Β: om. ἃ 9. 10 xw- 

δύνων τὲ, zal ϑανάτων a: χινδύνους te xal ϑανάτους B 10 post φημὶ add. ὡς a: 

om. B 15 χερδῶν B: μισϑῶν a 15. 16 χαταλλάττοντες ζωήν B: τὴν ζωὴν 

χαταλλάττοντες ἃ 16 δρῶσιν οὐ ἃ 19 ταῦτα Β et Arist. cod. Mb: ταύτην a et 

Arist. vulg. rhesis usque ad ἀχολασία φαίνεται (p. 111727) a 20 σωφροσύνης 

B: τῆς σωφροσύνης a 21 αἰτίαν ἀποδίδωσι a τῷ a: tO B 24 μόνων B: 

μόνον a 25 γοῦν a: οὖν B 26 πρὸς τοῦτον Diels: πρὸ τούτου Ba 28 πρῶτον 

add. post τούτων a: om. B ἔχουσαι B: ἔχουσι a 30 τοῦ ἔχοντος B: τῷ ἔχοντι a 
. ‘ 2 ae ope >. , \ ΓῚ ᾿ s 

31 ὑφ᾽ B: ἀφ᾽ a 33 διαταράττει xal B: διαταράττει τὲ xal a 
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μὲν χαὶ αἱρετώταται αἱ περὶ ταῦτα ἀρεταί, ἀτιμόταται δὲ χαὶ φευχτόταται 47¥ 
αἱ χαχίαι. 

45 

: erase 
ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας εἰπὼν αὐτὴν περὶ ὑσομῇ χαὶ ΠΕΣ εἶναι 48r 

5 ἔδειξε περὶ ποῖα ταῦτα, οὕτω χαὶ νῦν περὶ ἡδονὰς εἰπὼν τὴν σωφρησύνην 

χαὶ λύπας εἶναι δείχνυσι περὶ ποίας ταύτας. ἔοιχε δὲ περὶ iy vapees χαὶ 
σωφροσύνης πρῶτον διδάσχειν, ὅτι χαὶ αὗται πρὸς τὸν βίον μεγάλην ἔχουσι 

ῥοπήν, ἣ μὲν τὸ εὔτολμον τῷ ἤϑει πορίζουσα, ἣ δὲ τῶν ἡδονῶν τὸ 
ἌΝ > ΄ Ὁ X re ! " ’,’ ! Ἂ \ οι la " Cee = ἀήττητον. διῃρήσθωσαν δὲ at doytxat. ψυχιχαὶ Adovat εἰσιν at ἄνευ 

10 τοῦ σώματος, pe πάσχοντος (τούτου) 7 διατιϑεμένου (πως ἐπ ΟΡΕΥΗΝ 
οἷον φιλοτιμία χαὶ τὰ ὅμοια. ἀλλὰ μᾶλλον τῆς διανοίας. τοῦτο εἴρηται 15 

- Ὶ Α΄, . rf - ἀντὶ τοῦ τῆς ψυχῆς, ἢ πάϑη κοινότερον χαὶ τὰ νοήματα εἶπεν, ὡς ἀρχό 

μενος χαὶ τοῦ [Περὶ ἑρμηνείας “ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ 
ΠΣ ΣᾺΣ , 7) Neh \ ς - > ΄ ἐν a ψυχῇ παϑημάτων σύμβολα. διαϑέσεις γὰρ at τῆς διανοίας ἐνέργειαι, 

15 ἀλλ᾽ οὐ χυρίως πάϑη. ὅτι διὰ τούτων ἀνάμνησις γίνεται αὐτοῖς 
“πὸ > > , ~ > ~ > ? τῶν ἘΠ ΕΣ ἀνάμνησις μὲν τοῖς ἀχολάστοις τῶν ἐπιϑυμητῶν, ἀλλ 

\ οὐ προηγουμένως, χατὰ συμβεβηχὸς δέ. Tanai γὰρ σπουδάζεται 20 

ὕπ᾽ αὐτῶν ἄλλα. ἀνάμνησις δὲ αὐτῶν τούτοις γίνεται διὰ τούτων: ἀἄφρο- 
δισίων μὲν διὰ τῶν ὀσμῶν, χαὶ βρωμάτων ὃξ διὰ τῶν αὐτῶν, ἣ χαὶ διὰ 

90 βρωμάτων πάλιν ἀνάμνησις τῶν ἀφροδισίων: εἰς τοῦτο γὰρ 7 τρυφὴ ἄγει. 
οἱ τοιοῦτοι δὲ οὐ διὰ τὰς τῶν ὀσφρήσεων ἡδονὰς ἐσπουδάχασι περὶ τὰ 
ὀσφραντά, ἀλλ᾿ ὅτι ὑπομιμνήσχει αὐτοὺς ταῦτα ἀφροδισίων χαὶ βρωμάτων, 
περὶ ἅ ἐστιν αὐτοῖς προηγουμένως σπουδή. χατὰ συμβεβηχὸς οὖν ὡς 

a 
> ~ 5 ~ ΄ ΄ \ ΄ \ Sv τ - 

ὀσφραντοῖς αὐτοῖς χαίρουσι: συμβέβηχε γὰρ τούτοις χαὶ εὐώδεσιν εἶναι. 2 

τὰ μὲν οὖν μῦρα ὑπομιμνήσχει αὐτοὺς τῶν ἀφροδισίων. ἵ δὲ ἀπὸ τῶν τῷ σι 

ὄψων ὀσμὴ τῶν σπουδαξομένῶν Bpopanmy. ὅτι δὲ xata συμβεβηχὸς 
γίνεταί τισιν ἡδονὴ δι’ ὀσφρήσεως δείκνυσι διὰ τοῦ χαὶ τοὺς πεινῶντας 

χαίρειν ταῖς ἀπὸ τῶν βρωμάτων ὀσμαῖς. οὐ γὰρ χαὶ χορεσϑέντες χαίρουσι 
ταύταις. εἰπὼν δὲ ταῦτα τοῦς ρει, ὅτι χαὶ τὸ τούτοις χαίρειν ἀχο- 

ς αὗται τῆς περὶ τὰ ἀφροδίσια λαγνείας ° c-~ 30 λάστου. eS σχουσι γὰρ ad 

χαὶ (τῆς περὶ τὰ βρώματα) λιχνεία 

, Ω 
1 αἱρετώταται Β: αἱρετώτεραι ἃ 3 rhesis usque ad βορὰν ἕξει (p. 1118 428) ἃ 

4 ἐπὶ τῆς Β: περὶ ἃ 6 zai ante σωφροσύνης B: om. ἃ 10 τούτου et πως a: 

om. B ἐπιγινόμεναι Β: γινόμεναι a 12 εἶπεν ὡς Β: εἶπεν εἶναι ὥσπερ ἃ 

13 Περὶ ἑρμηνείας] c. 1 p. 1648 14 παϑημάτων Β et Arist.: τῶν παϑημάτων ἃ 

15 γίνεται αὐτοῖς Arist.: γίνεται αὐτοῖς οἷς Β: αὐτοῖς γίνεται a 16 post ἐπιϑυμητῶν 

add. διὰ τῶν εὐωδῶν a: om. B 19 xat βρωμάτων B: βρωμάτων a 22 xat B: 

τὲ χαὶ a 23 ἡ σπουδή ἃ: σπουδή Β 24 αὐτοῖς ὡς ὁσφραντοῖς ἃ χαὶ B: 

om. ἃ 27 γίνεταί τισιν ἡδονὴ B: γίνονται τισὶν ἡδοναὶ ἃ 29 χαὶ Β: om. ἃ 

τούτοις Ba et Arist. cod. Ob: τοιούτοις Arist. vulg. 31 τῆς περὶ τὰ βρώματα a: 
om. B 
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p. 1118223 [lept τὰς τοιαύτας δὴ ἥδονὰς ἢ σωφροσύνη xat 7 30 

Πάνυ ἐναργῶς διέβαλε τούτοις τὰς τῶν ἀχολάστων ἡδονὰς ὡς ἀνδρα- 41 
a7 ἢ ἧς ΄᾿» \ \ 5» - ς΄ ἀκ \ \ -€ ποδώδεις χαὶ θηριώδεις" χοιναὶ γὰρ αὐτοῖς αἱ σπουδαὶ πρὸς τὰ ϑηρία 

χαὶ ἀνδράποδα" χαίρουσι γὰρ χαὶ οὗτοι οἷς ᾿χάχεινα: ἢ οὐχ οἵ ye ἀχό- . ' Ι L 
ceed ~ ΄ > ~ 

λαστοι. ot ἀχόλαστοι τὸς τῇ χρίσει τῶν γυμῶν χαίρουσιν ἀλλὰ τῇ 
ἀπολαύσει. (τῇ γεύσει μὲν οὖν χρίνουσι τὸ γλυχύ τε χαὶ μή, ὃ γίνεται Mo 

τῇ yAwooy.) 7 γεῦσις δὲ δι᾿ ἁφῇς γίνεται. τὸ ie ἐπὶ " πολὺ τοῦ 

γλυχέος ἐμφορεῖσθαι τῇ συνεχείᾳ τῆς ἁφῆς χαίροντός Ye 

10 χαὶ τῇ χρίσει, τοῦτο δὲ τῷ Ext πολὺ ἅπτεσθαι χαὶ ἐμφορεῖσθαι τοῦ ado 
γίνεται, χαὶ ὅτι δι᾽ πος i 

3 

τοῦ; εὐξάμενος εἰς γεράνου μῆχος ἐχταϑῆναι πιστοῦται τοῦτο ὡς ἂν 

τὸ \ , 4 λ διὰ τῶν βρωμάτων ἡδονὴ γίνεται, O τὸν ἘΣ 

> ~ ft w~ ΄ a. > ~ (~ vy 

πὶ πλεῖστον ἤδοιτο τῇ ἁφῇ. κοινοτάτη δὴ τῶν αἰσϑήσεων, ἣ αἴσϑησις 
΄ a \ ͵ CORT ger ee a 2 ~ 1 ~ 5, τῷ aes ἡλονότι, ἣ καὶ πρώτη τοῖς ζῴοις, ὡς ἐν τῷ ΠΕΡῚ ψυχῆς δείχνυται. χαὶ 50 

2 4 ee 15 διὰ τοῦτο xat ee ς ἢ ἀχολασία, ὡς περὶ ταύτας ὑπάρχουσα τὰς 
ἡδονάς, at περὶ ἁφὴν χαὶ γεῦσιν συνίστανται. τὰς χοινοτέρας ἡμῖν χαὶ τοῖς 

35 7 , > = , ΄ - > ? Φ 

ἀλόγοις ζῴοις. at γὰρ ἀρεταὶ χαὶ at χαχίαι οὐχ ἢ ζῴοις ἡμῖν adh ἢ 
3. y , > \ wr i¢ ΄ > ὯΝ ~ ~ ~ 
ἀνθρώποις περιγίνονται, ὧν (xat) τὸ ἑχούσιον. οὗ μηδὲν τῶν λοιπῶν χοινωνεῖ 

\~ ζῴων. ἀλλὰ περί τινα μέρη, οἷον περὶ λαιμὸν μὲν ἢ τῶν βρωμάτων. ἐ “ὦ 
τ 

. 

2) 
> ΄ * oh \ \ \ 3 ὦ \ > δ. 2 > ΄ ΄ pee 

20 ots 4 Auyveta, {περὶ δὲ τὰ αἰδοῖα τὰ ἀφροδίσια, ἐν οἷς ἢ λαγνεία). αὐτὸς 

μέντοι TH ἀποσιωπήσει εὐφυῶς παρέστησε τὸ αἰδοῖον. A8v 

p.1118»8 Τῶν δ᾽ ἐπιϑυμιῶν. 

DD ml , τ ς 99 + Yes ~ o S ~ ¢ ~ 5 C 

Extxovpos καὶ οἱ ax’ αὐτοῦ οὕτως διαιροῦσι" “τῶν ἐπιϑυμιῶν [τῶν 10 
¢ Ὁ ~ c , = >) ~ a a\ \ ‘ > a7 ve 

ἡδονῶν] at μέν τινες avayxatar, (at δὲ φυσιχαὶ μὲν οὐχ ἀναγχαῖαι δέ, at 
δ᾿ 

(LEV => 25 δὲ οὔτε ἀναγχαῖαι οὔτε φυσιχαὶ ἀλλὰ χατὰ χοινὴν γινόμεναι δόξαν. 
οὖν τῆς τροφῆς ἐπιϑυμία χαὶ τῆς ἐσθῆτος ἀναγχαία, ἢ δὲ τῶν ἀφροδισίων 

φυσιχὴ μὲν οὐχ ἀναγχαία δέ, ἢ δὲ τῶν τοιῶνδε σιτίων ἢ τοιᾶσδε ἐσϑῆτος 
ἢ τοιῶνὸς ἀφροδισίων οὔτε φυσιχὴ οὔτε avayxata. ᾿Αριστοτέλης δὲ {πρὸ 
τούτων) ἄριστά τε χαὶ φανερῶς φαίνεται χρώμενος, τὰς μὲν τῶν ἐπιϑυμιῶν 15 

1 rhesis usque ad τινὰ μέρη (p. 111868) ἃ ὃ διέβαλε B: διέβαλλε a 4. ὃ ϑηρία 

χαὶ Β: ϑηρία τὲ χαὶ ἃ 5 post zaxetva iterat γαίρουσιν a: om. B 6 γυμῶν ΒΡ: 

χυλῶν ἃ 7 τῇ γεύσει --- τῇ γλώσσῃ (8) tum ἀλλ᾽ οἱ ἀκόλαστοι οὐ τῇ κρίσει --- ἀπολαύσει 

iterat a: om. B 8 τὸ B: τῷ a τῷ a: τὸ B 13 post πλεῖστον add. αἰσϑανό- 

μενος a: om. B 14 Περὶ ψυχῆς] A 2 p. 41302 16 at Bi da 18 ὧν χαὶ a: 
ὧν B 19 ζώων B: ζώοις a 20 περὶ δὲ---λαγνεία ἃ : om. B 22 rhesis usque ad 

λίαν ἀνδραποδώδεις (p. 111821) a 23 “Extxovpos} frg. 456 Usener 23. 24 τῶν 

ἡδονῶν Ba: delevit Us. p. 295 αἱ δὲ --- ἀναγχαῖαι δέ a: om. B 25 χενὴν Β: χαι- 

νὴν ἃ γινόμεναι Usener: γινομένους B: γενόμεναι a 28. 29 πρὸ τούτων a: 

lacuna B 29 φανερῶς B: φανερᾶ a 



χοινὰς εἶναι φάσχων, τὰς δὲ ἰδίας, 
ΡΥ \ > Qs 

ὃξε χαὶ ἐπιϑέτους 
Ν᾽. κ ‘ ΄ A ‘ 

τάσσων τὰς 
Ἦ 

φυσιχῶν τὰ ς 
\ \ \ \ \ 

TAS χηϊνας φυσιχας λέγει AGL TAS 

΄ ΄ / > 

ὃι ὧν ἐπήνεγχεν ἐδήλωσε λέγων οἷον 
aN δ ΕΝ evdenc πη ἢ 
au s {2p ETtr UWEL ξνόξὴς fi DY PAS Ἢ 

> wa > ΄ \ \ Wy. pf 
OLOTL OE εἰσ! φυύσιχαι TE χαὶϊὶ XOLVAL COE 

> ΄, 
μένην διαίρεσιν, ὀλίγην μέν φησιν εἶναι 

10 ἐπιϑυμίαις ἁμαρτίαν χαὶ ἐφ᾽ 
‘2 > \ > , \ \ > \ / > 

TOUTOLS EGTL οιαμαρτιᾶ,. TO γάρ ξτι πλέον cu. φορεῖσϑα! TO 

΄ ~ σ i] ΄ 

τυχούσης τροφῆς 

διαμαρτία ὑπὸ τῆς τὴν ὀρέξεως 
ἀναγχαία χαὶ χατὰ φύσιν ἐπιϑυμία ἃ 

15 οἱ χατὰ τὴν 

οἱ Due Se S22) ἑαυτοὺς ὀρεγόμενοι τῆς 

τῶν ἀλόγων τὰ Oa διὸ χαὶ τῶν 
΄ 

δώδεις χαὶ οἱ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἐπτοημ, 

χρῶνται. 

20 p.1118b21 [Περὶ δὲ τὰς 

\ c + , > fe \ 
H πολλή φησι οιαμαρτια περι τας 

~ \ > ΄ ΄ 
τῶν Zp OLXELWS προς 

σπουδῆς ἀπ᾽ ἐχείνων παρονομαζομένων 
Vv b] 2 , 

ὠρτυγαὰς εσπουοαχῶτες 

Ἂ ς \ > 2 .ς 

5 φίλοινοι οἱ περὶ τοὺς οἴνους χαὶ co Ἔχ τῷ 

0g φησι τῶν παρονομαζομένων τούτοις 

un δεῖ. 
, " ~ 7 > 

TAVOVTWY ἣ τῷ χαίρειν οἷς 

συνουσίᾳ χαὶ διὰ 
uy] δεῖ ἁμαρτάνουσιν. ἐν τούτοις εἰσὶν ot τς 

30 ἂν 7 ὡς ot 
\ ΄ \ Nie ἐδ ΩΣ ΄ Vv \ c ~ ΄ ~ ΝᾺ “ 

τὸ μὴ ὡς δεῖ ἢ διαμαρτία, εἴ τις τὰ (ξαυτοῦ) τέχνα φιλῶν μηδὲν αὖτ 
Ἁ 

υανϑάνειν φόβῳ τοῦ λυπῆσαι ἘΞ 
-2 

5 

,os 

= ξ [τ 
Weta 

δὲ ot αὐτοὶ οὗτοι ἁμαρτάνοιεν ἄν. 

ἁμαρτίας μάλιστα 

͵ 
2 ἐπιϑέτους Β: ἐπιϑέτας ἃ 7 ϑῶν B: 

9. 10 ἡδοναῖς καὶ ἐπιϑυ 
" ἐνδεὴς ἐπιϑυμεῖ ἃ 

14 χαὶ χατὰ Β: τὲ χαὶ κατὰ a 

usque ad Wextdv, δῆλον (p. 1118} 28) ἃ 22 

24. φιλόρτυγες] οἵ. Plat. Lys. 212 Εὶ 

29 ἐν τούτοις bis Β 91 ἑαυτοῦ ἃ: om. ᾿ 

τῆς Β 84 ἄλλα Β: ἄλλο ἃ 

τοὺς et 1 

΄ \ χοινὰς 

τὰς ἐχ 0) ᾿ϑηρῶν δῶν χαὶ δόξης χενῆς 

φυσιχὰς ὑπὸ τὰς χοινὰς χαὶ τὰς ἀναγχαίας, 

ἀναγχαίας v 

ζηρᾶς" 

Tyr γίνεσϑαι. 

x“ ~ \ y Q~ c 7-5 \ 
ἢ ποτοῦ χαὶ ἕως av ἘΕ ΎΣΕΕΣ ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ 

D /, 

3 / C c 

εν TOUTOLS UT ea a χμαρτ τάνοντες οι λεγόμενοι 

Ope ὁποιασοῦν τροφης. 

τινα ἐχόντων χαὶ 

φιλόρτογες, φίλιπποι d& of περὶ (τοὺς) ἵππους 

τοῦτο φιλόπαιδες χαλούμενοι τῷ τὴν ἀρχὴν 

πολλοί: χαὶ χατὰ τοῦτο ἁμαρτάνοιεν οἱ φίλοινοι. χατὰ ὃ 

εἰπὼν 

γίνεσϑαι χαὶ χατὰ πολλοὺς 

ἐθῶν ἃ 

16 ὑπερπληροῦν Β: ὑπ 
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\ \ / 

μὲν τὰς φυσιχὰς ΤῊΣ 
ξ -- 

. 

(ὡς εἶναι τῶν 
>. \ 5» 5 >. ΄σ 

υὲν avayxatacs), τὰς ὃὲ φυσιχὰς μὲν οὐχ ἀναγχαίας δέ. ὅτι 

ποτάσσει ταῖς φυσιχαῖς, 
΄ \ ~ ~ ΄ 

ἢ μὲν τῆς τροφῆς φυσιχή 

αὗται γάρ εἰσιν ἀναγχαῖαι" 20 

ε. Pie ὃς THY προειρη- 
2 τὴν ἐν ταῖς φυσιχαῖς ἡδοναῖς χαὶ 

΄ \ »} \ XN / 2 

ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ πλέον ἐν 

Cc o> Ox οντος τῆς 
> 

ξελασσὴν 

x 2 -- Mv < o7 (ἢ tas. ἢ yap 

αγαπκήριοσις ἐστι τῆς ἐνδείας, χαὶ εἰσὶν 2 
UF 

γάστριδες, 

ἧς. τοιαῦτα δὲ χαὶ 

ἀνθρώπων οἱ τοιοῦτοι ἀνδραπο- 
ΨΖ ΄ ~s \ n“ Ὁ.» 

Evo. λάγνοι. μᾶλλον γὰρ ἢ δεῖ 

ἰδίας τῶν ἧδον ὥν. 

\ ena \ ΄ 

χαι TGOVAs eas 
. Fie - . ΄ ᾿" 

τῆς περὶ αὐτὰ ἀμέτρου 35 
, \ c ‘ 

pores yap of μὲν περ a 

(xa 

χάστου σπουδαίου Guotws. τούτων 

περὶ ἃ ἀμέτρως σπουδάζουσιν ἅμαρ- 
ot γὰρ τῇ τῶν μειραχίων 1M ese 

χαίρειν οἷς 

ψυᾶλλον δὲ χαίροιεν 40 
Χ 

S \ 

a 

3 ΄ \ \ \ = δ συ 

QUT. χαὶ XATA τὸ μὴ 4 ὃεῖ 
Ὧν \ "7 - --» - 

( ἰδίας τῶν ἡδονῶν 

ἄλλα ἄλλων χατ᾽ 

3. 4 εἶναι --- ἀναγκαίας ἃ: om. Β 

μίαις Β: ἐπιϑυμίαις τε καὶ ἡδοναῖς ἃ 

ερπληροῦντες a 20 rhesis 

τινα B: 23 τὰς a: om. B 

χαὶ φίλοινοι --- τοὺς οἴνους (25) a: om. B 
: 

τινας ἃ 

33 εἰπὼν Β: εἶπον ἃ τὰς a: 
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45 

ἁμαρτανόντων, TOUS ἀχολάστους φησὶ περὶ τὰς ἡδονὰς χατὰ πάντα ὕπερ- 48v 

βάλλειν te χαὶ ἁμαρτάνειν. γαίρουσί τε γάρ τισιν οἷς οὐδ᾽ ὅλως χαίροι 
Ἃ ν ΝᾺ a» ~ \ o ΄ a ~ τις ἄν χατὰ φύσιν ἔχων χαὶ τῷ μᾶλλον 7 δεῖ χαὶ οὕτως ὡς οὐ δεῖ. 

τΊ 5 ἢ ΒΕ Ἢ \ esos \ es NES 9 τ - πῇ ιν τς γὰρ διὰ τὴν ἀμετρίαν χαὶ διὰ τὸ μὴ ὅτε χαὶ ὡς Get χρῆσϑαι 

8 ee χαὶ ὅλως διὰ τὸ εἶναι φαῦλα te χαὶ αἰσχρά. 

p. 1118028 [Περὶ δὲ τὰς λύπας 00) 

v ATONE 

Ody ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀνδρείας ὃ ἀνδρεῖος ἦν ἐν τῷ τὰ λυπηρὰ χαὶ 52 

φοβερὰ χαὶ ἐπίπονα ὑπομένειν τὰ ἔξωϑεν προσπίπτοντα χαὶ διὰ τοῦτο 

ἬΝ φόβους 

γὰρ ἀχόλαστο 

ἀλλ οὐχ ὁμοίως 
' 

10 
Vv \ 

Os ἔστι μὲν 
> 

| ἐχείνοις 
‘ 

οὗτοι. οὐ γὰρ σώφρων 

ὥσπερ ὁ ἀνδρεῖος 
» λυπηρῶν ὑπομονῇ, οὐδὲ ὁ ἀχόλαστος 

(τῷ γὰρ τι ὑπομένειν τὰ προσπίπτ _ σι 

λέγεται KATA τοῦτο εἶναι περὶ τὰ λυπηρά, xa? 
/, Cas 

τῶν ° cv γὰρ τυγχάνει 

ρουσίᾳ τῶν λυπηρῶν οὐ λυπεῖται, ὁ 
‘ 

τῇ ἀπουσίᾳ τῶν ἡδέων σώφρων. 
τινῶν λυπούμενος. ἀνδρεῖος δὲ ὃ 
serail > ἀχόλαστος 
> 

25 ἐπὶ τῇ τούτων ἀπουσί 

p. 111949 ῶ 

Τῶν ἄλλων φησὶ (τῷ v) περὶ τα 
χαὶ νόμων det ai τὰς οἰχείας ἡδονάς. εἶπε δὲ 

τὴν χαὶ ἐπιϑυμιῶν λυπεῖται. 

ἐστὶ τῷ λυπεῖσθαι αὐτός. τίσιν οὖν λυπεῖται: 

ual ἐπὶ τῇ ἀποτυχίᾳα τῶν σπουδαζομένων ἡδονῶν 

y ‘ oar 
ETL 30 

ϑυμεῖν. διὸ χαὶ ἀτόπῳ φησὶν ἐοιχέναι τὸ 

χαὶ αὐτὸς ἐπ: λύπας. ὡσαύτως δὲ 

~ ΄ / ¢t Ἁ t 

τῷ μὴ ὑπομένειν ὡς χαὶ ὃ 
\ ΄ ." 4 

οντα φοβερὰ ὃ δειλός). ἀλλ 

ὅσον λυπεῖ 

Tow. 

ay det ται 

~ ΄ 

τινῶν λυπούμενος. σώ 

ὅτι χαὶ ὃ 

ea Cy ἘΝ ἈΝ ΤΡ παῦος αὐτοῦ τὸ 
Ἁ 

ἦν ἥ τε δειλία καὶ ἢ ἀνδρεία, οὐχ οὕτω χαὶ ὃ ἀχόλαστος. 6 
, 

χαὶ ὃ σωφι OWY. 
APA 

λέγεται χατὰ τὸ ὗπο- 
pene 2 ~ \ 
EAE ye tO «OEY τῇ τῶν φοβερῶν χαι 

Serie 
οξιλος 

"" 

ου ἀχόλασ TAS 

\ 
ται ἐπὶ τῷ uy a | Neal | 

ἔ χαὶ ἔστιν αὐτῶν ἣ 
5 7 \ ω ὦ ΄ 

ἐχχλίνει χαὶ οὐχ UTO- 
΄ t t 4 t 

γάρ’ δμοίως zat ὃ 
> x ae 

p ἔπι τῇ 
> = \ 

οὗτος YO 
‘ i 

παρουσί: 
‘ 

i 
τῇ ‘ 

> \ ~ ~ 3, ~ ΄ 

STL τῇ τῶν αὐτῶν τουτῶων 

ΟΝ ώφρων δὲ ὃ 

Ὥστε ἀντὶ τῶν ἄλλων ταῦϑ᾽ αἱρεῖσϑαι. 

χαὶ τοῦ χαλοῦ 
> 72 σ Ἁ 

GXOMASTOY OTL χαὶ 
, ΝἋ 

ἀχόλαστος περὶ λύπας 
> >? 

επ 

\ > ~ ~ 9 
χαὶ cy αὐτῷ τῷ ἔτι- 

- \ Ὁ 2 δ \ 

de ἡδονὴν 

λυπεῖσϑαι. ἐν γὰρ τῷ ἐπιϑυμεῖν tod ἡδέος λυποῦνται. (διὰ δὲ τούτων ἅμα 

> 
2 χαίροι B: χαίρειν a 6 rhesis usque ad τῆς ἐπιΐ 

ἀνδρεῖος a 10 ἀνδρεία καὶ ἡ δειλία a 

14 ὡς Β: ὥσπερ ἃ 16 τῶ Β: τὸ ἃ 19 ws B: 
iterat μὴ λυπούμενος B: om. a 

27 τῶν περὶ a: 29 6 ἀκόλαστος B: ἀχόλαστος a 

λύπας a 

περὶ B 
OD) £94, . Ι ΚΝ ς 
ov 1080S » Yr 10EWS a 

ϑ , ϑυμίας 

13 φοβερῶν χαὶ B: 

ὥσπερ ἃ 

διὰ δὲ ---λυποῦνται (p. 1 

(p. 111942) a 8 
φοβερῶν te χαὶ a 

26 rhesis usque ad ὀρϑὸς λόγος (p- 1118220) a 

49r 

10 

or Ὁ] 

4 
ὯΝ 4 

24 post παρουσίᾳ 
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ἔδειξε τὸν βίον αὐτῶν λυπηρότατον, xaltor δοχοῦντα πέρ 
\ 2 ¢ ~ >) \ > > χαὶ ἐν ἥδοναῖς. et yap ἐν τῷ ον hot τ οὐ 

ὅτε οὐχ ἐπιϑυμοῦσιν ot ec, ἀεὶ ἂν εἶεν ἐν λύπαις. ὥστε διὰ τὴν 
ἄπληστον περὶ ἡδονὰς σπουδὴν ἐν τῷ ἐναντίῳ τῆς ἡδονῆς πλεῖστα διατε- 80 

σι λοῦσιν ὄντες. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν ἀχολάστων, ot xa? ὑπερβολὴν ἁμαρτά- 

γουσι τῶν ἡδέων χαὶ λυπηρῶν, ἐν οἷς μεσότης ἢ σωφροσύνη, ἐλλείποντας 
περὶ tas apes εἶναί φησι xat ἧττον ἣ Get ἔχοντας μὴ πάνυ 

΄ C € δὴ ς \ ~ 3 © / 3 ? 

γίνεσϑαι. οὐ yap ἀνϑρωπιχὴ 7 περὶ ταῦτα ἀναισθησία, GA οὐδὲ 

αἴσϑησιν ἔχοντος τοῦτο, οἷον u περὶ τὰς ς τροφὰς ae εἶπε δὲ 
- > ~ 9 ΄ δι᾽ »-ὋὉ \ ny 

10 τοῦτο ἐν τῷ δευτέρῳ. χαὶ τῶν 7 δεῖ χαίροντες. μᾶλλον yap 7 
[ 

αίρουσιν αὐταῖς οἱ ἀνϑρωποι, 7 Ἧἥττον χατάφοροί γέ εἰσιν ἐν τούτοις, on [0] —e ~S 

uy ἐμποδίων τούτοις ὄντων, τῶν πρὸς τ χαὶ εὐεξίαν δηλονότι, 
7 ὑπὲρ τὴν οὐ σίαν τῶν χρημάτων φησίν. ὁ γὰρ οὕτως ἔχων μᾶλλον 

Yara, ὡς αἱρεῖσϑαι δηλονότι τινὰς ἡδονὰς παρὰ τὰ εἰρημένα υᾶλλον τῆς 

ξίας σπουδάζει περὶ τὰς ἥδονάς. Ὧν 15 

p. 1119221 Ἑχουσίῳ δὲ μᾶλλον ἔοιχεν ἣ ἀχολασία τῆς δειλίας. 

Συγχρίνει τήν τε δειλίαν χαὶ τὴν ἀχολασίαν, χαὶ δείχνυσι φευχτοτέραν 41 

τὴν ἀχολασίαν. (καὶ πρῶτον μὲν μᾶλλόν φησιν εἶναι χαὶ ἑχούσιον τὴν ἀχο- 
hastav), ἑξῆς ὃὲ ὅτι οὐχ ὁμοίως φευχτόν. εἰς τὰ xa? ἕχαστα γὰρ χαὶ τὰς 

40 πράξεις ἀποβλέποντι τῆς τε δειλίας χαὶ τῆς ἀχολασίας δόξει, φησίν, οὐχ 

δυοίως φευχτὸν ἢ δειλία τῇ ἀχολασία. ἢ μὲν γὰρ ἕξις αὐτὴ ἑχούσιον 7 

δειλία, τὰ δὲ xad? ἕχαστα, xa? ἃ at ἐνέργειαι αὐτῆς, τὰ προσπίπτοντα 45 

ᾧ δειλῷ φοβερὰ χαὶ διὰ τοῦτο ἀχούσια. τοιαῦτα δέ ἐστιν ὡς ἔχστασιν 

ον aA ποιεῖν χαὶ βιάζεσθαι ῥίπτειν τὰ ὅπλα χαὶ τἄλλα ἀσχημονεῖν. διὸ δοχεῖ 

25 βίᾳ (μᾶλλον) χαὶ ody ἑχὼν ποιεῖν ἃ ποιεῖ. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀχολάστου ἀνάπαλίν 
φησιν εἶναι. τὰ μὲν xa? ἕχαστα χαὶ at πράξεις αὐταὶ ἑχούσιοι: ἡδεῖαι 

yap ἐπιϑυμοῦντι χαὶ ὀρεγομένῳ, οὐχ ὡς τῷ δειλῷ ἀβούλητοι al πράξεις, 

ἢ δὲ ἀχολασία αὐτὴ ἧττον ἑχούσιος τῶν χατ᾽ αὐτὴν πράξεων. διὸ χαὶ at 

πράξεις αὐτῇ μᾶλλον ἦσαν ἕἑχούσιοι. τὸ γὰρ ἐπιϑυμεῖσϑαι τοῦτο οὐχέτι 50 

80 ὑπάρχει τῇ ἀχολασίᾳ. οὐ γὰρ δὴ χαὶ ἀχόλαστοι ἐπιϑυμοῦμεν εἶναι, ἀλλ 
οὕτω i οὐδὲ. δειλὸς οὐδεὶς ἐπιϑυμεῖ. ἢ πρὸς τὰ xa Exacta εἶπε τὴν 

Φ »» \ X > σ c la a / oA 

Ew αὐτὴν συ Ὁποῦ εῖςαςς Ola TL TH χαῦ ἕχαστα ἐχούσια. διότι γὰρ g 
Φ 

2 
Ε 
et πιϑυμοῦντι χαὶ ὀρεγομένῳ περι ἵνεται, οὐχέτι φησὶ τὴν ἀχολασίαν ξχούσιον 

εἶναι, ὥς τὰ χαϑ᾽ Suacta. οὐ γὰρ χαὶ τῆς ἀχολασίας ἐπιϑυμήσει τις ὥσπερ 

4 ἡδονὰς Β: ἡδονὴν ἃ 6 ἡδέων χαὶ Β: ἡδέων τὲ χαὶ ἃ μεσότης Β: μεσότης 
ἐστὶν ἃ 7 φησὶ post ἐλλείποντας collocat a 10 τοῦτο ἐν τῶ B B: καὶ ἐν τῷ 

δευτέρῳ τοῦτο ἃ] ὁ. 7 p. LLOTb7 ity faces 14 παρὰ B: περὶ a 

16 rhesis usque ad δὲ éxodctov (p. 1118425) a 17 οὖσαν post gevxtotépay add. a 

om. B 18 xat πρῶτον --- ἀκολασίαν (19) a: om. B 23 τοιαῦτα a: ταῦτα B 

25 μᾶλλον a: om. B 21 ἐπιϑυμοῦντι B: ἐπιϑυμοῦντα a 28 ἑχούσιος ἃ: ἀχού- 

σιος B 00 τῇ ἀχολασία B: τῶν ἀχολάστων ἃ 32 διατί Β: διότι ἃ 94 ἐπι- 

ϑυμήσει Β: ἐπιϑυμήσειέ ἃ 
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~ 

τῶν xav? ἕχαστα. οὐδεὶς γὰρ ἀχόλαστος εἶναι ἐπιϑυμεῖ, ἀλλὰ τῶν xa? 49: 
ἕχαστα δι᾿ ὧν | ἀχόλαστοι γίνονται, ὥστε οὔτε τῇ δειλίᾳ ὑπάρχει τὸ 49» 
λυπεῖσθαι, διὸ at xa ἕχαστα αὐτῆς πράξεις ἀχούσιοι δοχοῦσι. διὸ οὐχ 
c ΄ ΄ on > , Vv ~ . f Vv \ b} Ὁ © ») fal δμοίως ἢ ἕξις ἀχούσιος οὔτε τῇ ἀχολασίᾳ αἴτιον τὸ ἐπιϑυμεῖσϑαι, dr’ ἣν 
2 [ , ~ ¢ ἐπιϑυμούμεναι at xa? ἕχαστα πράξεις αὐτῆς εἰσιν ἐχούσιοι. qn 

p. 1119225 Διὸ καὶ Exoverdtatoteploy. 

᾿Επονειδιστότερον ἀχολασία δειλίας. μᾶλλον γὰρ τὸ τοιοῦτον ἐφ᾽ ἡμῖν, 31 
Ἃ \ my eR es Ἃ Le ¢ \ \ ~ c ΄ Ὁ \ Χ ς \ 

7 7 \ CAD Ve toe ἢ καὶ τὸ ἡδὺ τοῦ ἐπιπόνου αἱρετὸν (xat) μᾶλλον ἑχούσιον. διὰ τὸ αἱρετὸν 
>. ΄ \ ¢> \ \ 9. Ἁ ΄ a ~ > ΄ ε εἶναί τι τὴν ἡδονὴν φευχτὸν δὲ τὴν λύπην, ἣν τῷ ἀποστρέφεσθαι ὡς 

10 φϑαρτικήν (φευχτὸν γάρ τι χρῆμα χαὶ οὐχ atpetov) φυλαττόμεϑα, τὴν 
ἀχολασίαν τῆς δειλίας μᾶλλον ἑχούσιόν φαμεν. Exodow μὲν γὰρ ἄμφω, 

7/9 ἑχούσιοι γὰρ at χαχίαι, ὡς δέδειχται πολλάχις, φανερώτερον δὲ ἢ ἀχολασία 2 
2? AQ Een 4 c \ ‘ 5 ΄ Ne. © > ΄ 2 € 9X 

Ot ὃ xat προστίϑησιν, ἢ μὲν yap ἀχολασία δι΄ ἥδονήν ἐστιν, ἣ δὲ 
> / \ 7 ca is \ ξ \ c \ c μι ’ , ~ 

δειλία διὰ λύπην, ὧν ἣ μὲν ἥδονὴ αἱρετὸν ἢ ὃὲ λύπη φευχτόν. μᾶλλον 
> 7 15 δὲ ἑχούσιον 7 λύπη τοῦ φευχτοῦ, ἐπεὶ ἢ μὲν λύπη ἐξίστησι χαὶ φῦείρει 

τὴν τοῦ ἔχοντος φύσιν, ἣ δὲ Hdovy οὐ τοιοῦτον: διὸ εἴη ἄν μετὰ βίας. 
τοιοῦτος δὲ 6 δειλός. οἷς δὲ μέμιχται βία, ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἑχούσια τοῖς 
ἀμιγέσιν. ἔτι εἰ ὃ ψόγος χαὶ τὰ ὀνείδη ἐπὶ τοῖς ἑχουσίοις, τὸ ἐπονειδιστό- 

~ ¢ , > > 4 >) >) ΄ > , =] ~ ~ ς 

τερον μᾶλλον ἑχούσιον. ἐπονειδιστότερον O ἀχολασία δειλίας, ἐλεοῦνται γοῦν 30 

20 πολλάχις οἱ δειλοὶ 7 ὀνειδίζονται. ἔτι τὰ ἐφ᾽ Futv μᾶλλον ἑχούσια. 
\ a i enw? > 2 ~ = > ) δ: ~ ~ ΄ 2 \ ἊΝ 

περὶ ἃ δὲ ῥᾷόν ἐστιν ἐθισϑῆναι, ταῦτα ἐφ᾽ ἡμῖν μᾶλλόν ἐστι. περὶ δὲ 
τὰς ἡδονὰς ἔστι μᾶλλον ἐϑισϑῆναι. πολλὰ γὰρ ἡδέα ἐν τῷ βίῳ χαὶ 
συνέχειά ἐστιν αὐτῶν χαὶ οὐδέποτε ἔστιν αὐτῶν ἀπορῆσαι. τὰ δὲ φοβερὰ 

5» -“ \ \ am. v c~ 26 Q~ Ny an δὴν PNR ΣῈ 
οὐχ οὕτω πολλὰ χαὶ συνεχῆ. ἔτι ῥᾷον ethodyvor περὶ ἃ οὐδεὶς χίνδυνος 

25 τῶν μετὰ χινδύνου γινομένων, ταῦτα δὲ μᾶλλον ἑχούσια. ἀχίνδυνα δὲ τὰ 
\ \ cas vi 5 Vv 5 as ~ > \ ~ ~ \ ~ 

περὶ τὰ ἡδέα ety, οὐχ ὄντων ἀχινδύνων τῶν ἐπὶ tots φοβεροῖς. χαὶ 3 
ἐπιϑυμεῖ ὃ σώφρων ὧν δεῖ. οὐ γὰρ ἐχχόπτεται πάντῃ τὸ ἐπιϑυμητιχόν. 
τέτραπται δὲ οὗ δεῖ χαὶ ὡς δεῖ χαὶ ὅτε δεῖ: οὗ μὲν δεῖ, πρὸς τὸ χαλόν, 

~ ~ ~ a 

>» TROYYS, OTS πεινα ὡς δεῖ δέ, ἐχ νομίμων γάμων παιδοποιεῖν, ὅτε δὲ det 

80 ἐνοχλεῖ. 7 δειλία ὁμοίως ἔχουσα τῇ ἀχολασίᾳ χατὰ τὸ ἕξις εἶναι χαὶ 
¢ v4 > ΄ ~ ? σ᾿ σ \ \ qQ? σ ~ es ~ 

EXOUGLOS, διαφέρει τοῖς xa ἕχαστα, ὅτι τὰ μὲν ua’ ἕχαστα τῆς ἡδονῆς 40 
UA \ egr \ [ Ἁ \ € 7 \ s\ ~ ἮΝ ἊΣ s \ XN \ ~ 

Ota TO HOV χαὶ atpeta nal Exovcia, τὰ OF τῆς δειλίας διὰ τὸ λυπηρὸν τῷ 

ἐπίπονα εἶναι οὔτε αἱρετὰ οὔτε ἑχούσια. ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον ἀχούσια, χαὶ 4 
“| » ee | “- Sad ~ ΄ \ / [ἡ ~ , ἐξ INC >! χαὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον tod Bia χαὶ βίχιον. αἱρεῖται γάρ τις ἥδεσϑαι ὀφο- 

35 φαγῶν χαὶ ἀφροδισιάζων ἥπερ τραυματιζόμενος χαὶ χινδυνεύων χατὰ 50 
πόλεμον χαὶ πολεμίοις μαχόμενος. | 

6 rhesis usque ad περὶ σωφροσύνης (p. 1119018) a 8 χαὶ a: om. B 11 γὰρ B: δὲ χαὶ ἃ 

13 χαὶ δι da ἡδονήν ἃ: ἡδονῆς Β 14 λύπην 4: λύπης Β 15 λύπη Β: 

λύπην ἃ 20 μᾶλλον ἐφ᾽ ἡμῖν ἃ 27 ἐκχόπτεται B: ἐχχέχοπται ἃ 30 χαὶ Β: om.a 

32 αἱρετὰ ἃ: αἱρετὸν B 34 τοῦ βίᾳ χαὶ βίαιον B: τοῦτο βίᾳ ὃν χαὶ βίαιον ἃ 



σι 

10 

15 

YXOAIA ΕἸΣ TO A TQN APISTOTEAOYS NIKOMAXEION HOIKON. 50- 

p. 1119021 Λέγομεν δ᾽ ἑξῆς wept ἐλευϑεριότητος. 

> | ΄σ = 

Εἰπὼν περὶ τίνα ἢ ἐλευϑεριότης, ἅμα χαὶ μέϑοδον ἡμῖν ὑπέγραψεν 15 
ἐπ c ᾿ se 

ἡ δυνησόμεϑα Exaotyy ap ἜΤ γνωρίζειν elas τίνα ἐστὶ χαὶ τίνων πράξεων 
΄ ΄ > ἢ παϑῶν μεσότης. ἐπεὶ γὰρ πᾶσα ae ἕξις ia ἐπαινετὸν χαὶ 

ἀγαϑὸν 7, ει περὶ ἃ ἐπαινεῖται 7 κατ᾽ ΕΝ τ: δῆλον γὰρ ὅτι 
ἢ aes ea ees ἊΣ περὶ ταῦτα ἔστιν. οὐ γὰρ δὴ περὶ ἄλλα ἣν ἢ χατ᾽ αὐτὴν ἐνέργεια, περὶ 

ἄλλα δὲ 6 ἔπαινος αὐτῇ. ἐπὶ γὰρ ταῖς ἐνεργείαις ταῖς ax αὐτῶν ὃ 
παινός ἐστιν. ἐπεὶ τοίνυν ἢ ἐλευϑεριότης περὶ δόσιν ἐστὶ γρημάτων 

\ ) 

g 
> as c 2) > > Fey 
ἐπαινετὴ χαὶ λῆψιν, δῆλον ὅτι χαὶ ἢ ἕξις ἢ ἐλευϑερίοτης, ἀφ᾽ ἧς αἱ ἐπαι- 20 
νεταὶ ἐνέργειαι, περὶ δόσιν χαὶ λψίν ἐστι χρημάτων, μεσότης ἕξις οὖσα, 
29) οὐδ᾽ ἐν οἷς 6 σώφρων, ἃ ἐν τῇ συμμετρίᾳ τῇ περὶ τὰς δι᾽ ἁφῆς ἡδονὰς 

δρίζεται. χρήματα δὲ λέγομεν. ὅτι χρήματα λέγεται πάντα ὅσων ἣ 
ἀξία νομίσματι μετρεῖται. χρῆμα γὰρ χυρίως τὸ νόμισμα. ὁμωνύμως 
ar \ ~ ~ an Sle) x p< = gr = ~ pa 

δὲ xal πᾶν πρᾶγμα χρῆμα λέγεται, ἀφ᾽ ob φαμέν τινα, ὅτι yoyo τι 
\ 

ἔπραξεν ἤτοι πρᾶγμα, χαὶ τοὺς ἜΕ ἢ τι χαὶ πράσσοντας γρηματίζειν 25 

, 

φαμεν. 

p. 112024 Ὧν δέ ἐστι χρεία τις. 

Ὁ) 5 ἐς ΄ Ἄγ a vhs =i ~ r pra ες a 

ὧν EOTL [PELE eae ad αντι τοῦ ὧν SGT ρησις. 

»Ἡ κωϊ ELAS 5) NE eee ἜΑ δι ΤΕ AD at a) a ΤΣ > (ae 

χρώμεϑα. ἐχρήρατο δὲ τῷ ᾿δὲ᾽ ἀντὶ τοῦ “γάρ " τὸ (4p ae ἐστιν ὧν Yap 

ἐστι χ χρεία᾽ - χαὶ ὧν {us έν ἐστι χρεία, ἤτοι χρησις, τούτοι Day Pad oO & [τ © φ R Φ cv ~ Ὁ Ἔ R 

1 σχόλια B: ᾿Ασπασίου σχόλια a A B: τέταρτον a τῶν B: τοῦ a ἠϑιχῶν νιχο- 
μαχείων ἃ 2 λέγομεν Ba et Arist. codd. LbMb et pr. Ha: λέγωμεν Arist. vulg. 

rhesis usque ad ἀσωτίαν ἐχδεχόμεϑα (p. 11204) a 4 γνωρίζειν ante ἑχάστην a 

10 

11 

ἐπαινετὴ Lee eae a ἡ (ante ἐλευϑεριότης) B: om. a αἱ B: καὶ αἱ ἃ 

ἐστι Β: εἰσὶ 12 ἃ ἃ: μὲν Β 19. post λέγομεν addit πάντα a 15: δτὶ 

χρῆμα Β: ὅτι καὶ χρῆμα ἃ 10 ἤτοι B: ἀντὶ τοῦ ἃ 18 τις Ba et Arist. ecodd. 

Lb Mb: χρεία Arist. vulg. rhesis usque ad éxatvodvtat πάνυ (p. 1120a21) a 

ταῦτ᾽ ἐστὶν B: ταῦτα δέ ἐστιν a 20 post δὲ add. συνδέσμῳ ἃ: om. Β 
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1 ~ 3532 - ΄ ? 3 Vv b> >! - ἢ " 

τᾶσιν, ἀλλ᾽ ὧν ἐστι χρεία: ὧν δ᾽ οὐχ ἔστιν, οὐδὲ γρώμεϑα. οὐ ταὐτὸν 5Or 
[Ὁ] ὍΝ χρῆσις χαὶ χρήσιμον: χρῆσις μὲν γάρ ἐστι, χαϑὸ χρώμεϑα τισι, τὰ 40 

Ὁ: mn ? ~ ~ ΄ ΄ 

οἷς wat ἐχεῖνο χρώμεϑα, ταῦτα ἐστι χρήσιμα. at μὲν γὰρ τέχναι χαὶ Oo, (η΄ 

ὅλως αἱ ἕξεις, ἐν αἷς χαὶ ἀρετὴ χαὶ χαχία, αἱ χρώμεναι ἄλλοις εἰσί, τουτέστι 
Q? a Ἢ , Q 7 ‘ \ \ \ -" - 

xa ἃς χρώμεϑα τισι. χατὰ γὰρ τὴν τεχτονιχὴν τοῖς ὑποχειμένοις τῇ σι 

τεχτονιχῇ χρώμεϑα, χατὰ OF τὴν μουσιχὴν τοῖς τῇ μουσιχῇ. ὁμοίως xa? 

oor ἀρετὴν χαὶ χαχίαν, περὶ ἃ ἣ ἀρετὴ χαὶ χαχία, τοῖς μὲν χαλῶς 

ὑπ ἡλονότι ὅσοις “at ἀρετήν, τοῖς δὲ χαχῶς ὅσοις χατὰ χαχίαν. αὐτῶν δὲ 45 

τῶν ἕξεων οὐχ ἔστι χρῆσις. ὅϑεν χαὶ ἄτοποι of διὰ τούτων χατασχευά- 

10 ζονται τὴν ἀρετὴν ἀγαϑὸν χαὶ τὴν χαχίαν χαχόν, πλοῦτον δὲ χαὶ τὰ ὡς 

δυνάμεις λεγόμενα ἀγαϑὰ μήτε ἀγαϑὰ μήτε χαχά, ὅτι τῇ μὲν ἀρετῇ οὐχ 

οἷόν τε χγρήσασϑαι χαχῶς ὡς οὐδὲ τῇ χαχίᾳ χαλῶς, τούτοις GE χαὶ εὖ χαὶ 
χαχῶς. ἐχείνων μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἔστι χρῆσις, διὸ οὐδὲ χαλῶς λέγοιτ᾽ ἄν τις 

αὐτοῖς χρῆσϑαι. οὐ γὰρ τούτοις χρώμεϑα, ἀλλὰ διὰ τούτων τοῖς ἄλλοις, 
15 τὰ δὲ οὕτως ayaa ἐστι τὰ ἐν χρείᾳ ὄντα χαὶ χρήσει. πάντα δὲ τὰ ὧν 50 

ἐστι χρῆσις τοιαῦτα ἐστιν, ὥστε δύνασϑαί τινα χαὶ εὖ αὐτοῖς χαὶ χαχῶς 
» ~ ~ 3 5 , 

χρήσασϑαι. (χαὶ 6 πλοῦτος 62 ἐστι τῶν pie (wmv, ὡς χαὶ αὐτός 
> ~ » - SEZ ~ ΄ 

φησιν, ὥστε διὰ τοῦτο ἔνεστι τῷ πλούτῳ χαὶ εὖ χαὶ χαχῶς χρήσασϑαι. 
-ς 5 5" f vv ͵ ΄ 

ἀλλ οὐὸὲ συνάγουσιν ἐξ ὧν λαμβάνουσιν ὃ οἴονται. | συνάγεται γὰρ χαὶ 50s 
Seeman a ta! \ We es > ov + \ = SC so -ὦ = = 20 τὸ ἀγαϑὰ χαὶ χαχὰ εἶναι οἷς ἔστιν εὖ χαὶ χαχῶς χρῆσϑα', GAR οὐχ οὔτε 

\ - ΄ > \ > > ¢ 

ayaa οὔτε χαχά. εἰ yap οἷς εὖ χρώμεϑα ἀγαϑὰ χαὶ οἷς χαχῶς χαχά, ἕποιτ᾽ 
Ἃ > , > »} \ 

ἂν χαὶ ots ἀμφοτέρως ἀμφότερα. οὐ γὰρ τὸ λαμβανόμενόν ἐστιν, ὅτι οἷς 
33>. > ~ 5 Vv , > ~ > ΄ σ΄ 

εὖ χρώμεϑα ταῦτα οὐχ ἔστι χαχά, οὐδὲ οἷς χαχῶς ἀγαϑά. οὕτω γὰρ οὐχέτ᾽ 
x” > > 3)? 3 , x ΄ 

ἂν τὴν ἀρετὴν ἀγαϑὸν ἀλλ᾽ οὐ χαχὸν δειχνύοι, χαὶ τὴν χαχίαν οὐ χαχὸν 
᾿ - ΄ \ ἐν ἌΝ b > 5 Ql .) το | A wv ~ 

25 ἀλλ οὐχ ἀγαϑόν. ἀλλὰ χαὶ ἄτοπον. τὸ τοῖς χρωμένοις συμμεταπίπτειν τὰ φι 

οἷς χρῶνται. οὕτω γὰρ ἂν χαὶ τὰ ὄργανα λέγοιεν συμμεταπίπτειν Ge GEE Se] 

λέγοι ἄν oe εἰ ᾧ τις χαχῶς χρήσεται, τοῦτο ἢ χαχόν ἐστιν ἢ οὔτε ἀγαϑὸν 

οὔτε χαχόν, χαὶ ΕΠ ἐπεὶ χαχῶς αὐτῷ ᾿Αϑηναῖοι ἐχρήσαντο, ἢ χαχὸς 

ἦν 7 οὔτε χαχὸς οὔτε ἀγαϑός: ὁμοίως ᾿Ανάξαρχος: ἐχρήσατο γὰρ αὐτῷ 
ad » 

στῷ O APLGT 
‘ 

a! 
~ T ΄ ΄ ΄ ΄ ΄ . 7 Aa ε 

BO χάχως Νιχοχρέιον. O τυρᾶννος" OWUOLWS χαὶ “ήνων. ξχ 
~ \ ~ 

χρῆται. διὰ τούτων σαφῶς δηλοῖ, ὅτι αὐταῖς ταῖς ἀρεταῖς οὕτω χρώμεϑα. 
Ἃ ν ~ ~ ~ 

ἐπεὶ οὕτως ἂν εἴη χαὶ τῆς ἀρετῆς ἀρετή, xa? ἣν παλιν ταῖς ἀρεταῖς εὖ 10 
- ) v 

χρώμεϑα, καὶ. τοῦτο ἐπ᾿ ἄπειρον. ὁ ἔχων τὴν περὶ ἕχαστον ἀρετήν. 
΄ ’ ~ ‘4 > 4 > 5 ΄ 

οἱ γὰρ τὴν ἑχάστου τῶν χρησίμων χρηστιχὴν ἀρετὴν ἔχοντες. οὗτοί εἰσιν οἵ 
~ ~ \ ’ A ΄ 5 ‘ ar Vv 

35 χαλῶς αὐτῇ χρώμενοι. οὕτω χαὶ τεχνίτης. xal ὃ τὴν ἀρετὴν δὴ ἔχων 
΄ ~ ἊΝ ἣν ΄ ~ ~ 3 ΄ 

ὃ σπουδαῖος ὡσαύτως. ἣ τὸ εὖ πάσχειν. τοῦτο ἐχ τοῦ λαμβάνειν ὅϑεν 

ὃ ἐχεῖνο B: ἐχεῖνα a 4 ἀρετὴ καὶ καχία B: ἀρεταὶ χαὶ χαχίαι ἃ αἱ χρώμεναι ἃ: 

αἱ χρώμενα B ἄλλοι Diels: ἄλλως Ba 6 τῇ B: ὑποχειμένοις αὐτῇ ἃ ὁμοίως 

B: ὁμοίως χαὶ ἃ 7 περὶ B: τοῖς περὶ ἃ 9 ἄτοποι οἱ B: om. ἃ 13 οὐδὲ B: 

οὔτε a 15 χρήσει B: ἐν χρήσει a 17 xat ὁ — χγρήσασϑαι (18) a: om. B 

19. 20 zat τὸ B: τὸ καὶ ἃ 20 οὐχ. B: om. a 21. 22 enor? av B: ἔπειτ᾽ 

ἄν a 23 οὐκ ayaa? 24 derxvdor seripsi: δειχνύη Ba 29 οὔτε ἀγαϑὸς 

οὔτε καχός ἃ δῦ ἕχαστον Β et Arist. codd. LUMb: Exacta ἃ: τοῦτο Arist. vulg. 

39 αὐτῇ a: αὐταῖς B 

Comment. Arist. XX Eustratius in Etbica. ib 
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a ὦ s ω \ > \ x ΄ CV oS ~ \ ΄ σε 5 ΝἪἮω 

δεῖ γίνεται 7 τὰ αἰσχρὰ μὴ πράττειν, ὃ ἐν τῷ μὴ λαμβάνειν Obey οὐ δεῖ : 
΄ ΄ ~ ar 4 7 / ~ > ΄ -Ὁ 

χρίνεται. χαὶ ἢ γάρις τῷ διδόντι" ὅ ἐστι σύμβολον τοῦ εὖ πάσγειν, δι᾽ 
"76 Ἢ et € 9 

> ~ " 3) avs a“ aaa ‘ 2 aa Ge [aon -- \ c~ a». 

οὗ πιστοῦται τὸ ἐν δόσει ἣ λήψει τὴν ἐλευϑερίοτητα εἶναι, χαὶ ρᾷον δὲ 

τὸ wy λαμβάνειν τοῦ δοῦναι. χαὶ διὰ τοῦτο δείχνυσι τὸ προχείμενον 
οὕτως ἔχον. εἰ ἣ ἀρετὴ γὰρ τὸ χαλεπώτατον (διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ἢ ἀνδρεία 
υάλιστά ἐστιν ἀρετή), χαλεπώτερον GF χαὶ δυσχερέστερον τὰ οἰχεῖα προΐεσϑαι 

~ ΄ ΠῚ re ~ c 5 

τοῦ μὴ ee τὰ ἀλλότρια, περὶ THY δόσιν ἂν μᾶλλον 7 ἐλευϑερίοτης 
᾽ ν > 9 > Ὁ ΄ > \ ~ ~ > ΄ >. 

εἴη. GAN οὐχ ἧττον εἰς διχαιοσύνην᾽ ἀντὶ τοῦ μᾶλλον, οὐ πάνυ dé 

ὃ 
\ 5 , ᾽ » ~ 

οὐδ᾽ οὗτοι “i ἈΞ δοῦν εἰσὶ γὰρ οἱ γλισχρότητος χάριν τοῦτο ποιοῦσι, 
υήτξε ἘΠ ϑέλοντες μήτε διδόναι, χαὶ διὰ τοῦτο uy λαμβάνοντες ἵνα 

υηὸὲ δῶσιν, ὃ χαὶ Lato τ ἐν [[ολιτείαις, ὅτι ot ἄνθρωποι τοὺς περὶ 
~ 

διχαιοσύνης ἔϑεντο νόμους οὐ τοῦ μὴ ἀδιχεῖν χάριν. ἀλλὰ τοῦ μὴ ἀδιχεῖσϑαι 

φόβῳ. οἱ δὲ λαμβάνοντες οὐδὲ ἐπαινοῦνται πάνυ. οἱ λαμβάνοντες. 

φησίν. οὐ πάνυ ὑγιῶς ἐπαινοῦνται. οὐδὲν γὰρ ἄξιον ἀρετῆς ποιοῦσι, τοῦ 
΄ ~ > ~. 

λαμβάνειν ἐν τῷ εὐεργετεῖσθαι, GAN οὐχ ἐν τῷ εὐεργετεῖν χειμένου. ὥστε 
\ Ὁ ὃ 

‘ 

υδλλον ἐλευϑριότητος τὸ διδόναι σημεῖον. ἀλλ᾽ οὐ τὸ λαμβάνειν χἂν ὅϑεν det. 

p. 1120221 Φιλοῦνται δὲ σχεδὸν μάλιστα οἱ ἐλευϑέριοι. 

To ΠΧ τ τον οὐ γὰρ τοῦ ἀνδρείου. ὠφελιμώτερος γὰρ οὗτος. 
τ 

08 

ἅτε πατρίδα ῥυόμενος χαὶ τὴν ἄλλην περιουσίαν. ἢ χαὶ ὃ ἐλευϑέριος χρήσετ 

χατὰ τὴν αὐτοῦ ἀρετὴν xat ὃ μεγαλοπρεπής. at δὲ xat ἀρετὴν mame 

χαλαί. τὰς xat ἀρετὴν πράξεις φησὶ χαλὰς εἶναι χαὶ tod χαλοῦ ἕνεχα. 
τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τῷ ὡς δεῖ χαὶ ὅσα δεῖ ual οἷς δεῖ χαὶ ὅτε det od γὰρ 

φορτιχῶς δώσει OD : i DURE οὐδὲ ἐπὶ μαρτύρων. χαὶ ταῦτα ὃὲ τοῦ 
~ ~ QS qs ~ Ν ~ ΄ 

χαλοῦ Evexar ἐνδέχεται γὰρ χαὶ ots (Get) διδόντα μὴ τοῦ χαλοῦ χάριν 

διδόναι ἀλλὰ δόξης ἣ τιμῆς 7 θήρᾳ μείζονός τινος aces us 7 διὰ φόβον. 
>.) [4] 5 2 ΙΖ co Nee SENAY \ δὼ 

Ov ἃ οὐχ ἐλευϑέριος οὕτω διδούς, ἀλλὰ χαὶ ee φησί, ἣ ἀλύπως 

ὃ τὴν ἅπαν ἡδὺ ἣ ἄλυπον ἐνεργού- 
e 

, ~ al se) \ aT >) οἱ 

ώσει. τοῦτο OF φησιν, ἐπεὶ TO “aT ἃ 

usvov. ὃ γὰρ λυπηρῶς ὃ διδοὺς οὐχ ἐλευ 

0 

" 
ἣ 
! ὥς o δος μᾶλλον γὰρ αἱρεῖται λυπού- 

a = 4 ~ apex SN aN b Pe ΑΝ \ > A 

usvos τὰ χρήματα τῆς ἐλευϑεριότητος. εἴρηχε ὃὲ TO ἀλύπως χαὶ διὰ 

τὴν ἀνδρείαν. ὡς γὰρ χαὶ ἀνώτέρω ἐπεσημαινόμεϑα ἐν τῷ χατ᾽ αὐτὴν 

hoyw, οὐ πᾶσαι at κατ᾽ τον (ἐνέ PEI) τοῦτο ἡδέως δέχονται. ἀλλ 
Ν 2} 

οὐδὲ πᾶσα πάλιν δόσις χατὰ τὸ ἣδὺ ἐνεργουμένη ἐλευϑέριος. οὐδὲ γὰρ ᾿ - 
> ΄ > eas 

οἷς μὴ ὃε διδούς τις ἐλευϑέριος, ἐπεὶ οἱ ἀχόλαστοι χαὶ οἱ ἄσωτοι ἡδέως 
2 \ > ew a gq? >) >) QZ b] \ « 4, 5 ~ 

διδόντες, ἐπεὶ μὴ οἷς δεῖ διδόασιν, οὐχ ἐλευϑέριοι: (οὐ yap χάριν χαλοῦ.) 

90 

or 
wD 

40 

45 

4 λαμβάνειν Ba et Arist. codd. HaLbM>: λαβεῖν Arist. vulg. 9. yap xat B: 

χαὶ a Ὁ. γλισχρότητος a: γλισχροτάτων B 11 πολιτείαις Β: ταῖς πολιτείαις ἃ] 

οἷ. IL p. 8606 17 rhesis usque ad ἑαυτῷ ἐλάττω (p. 112006) a 19 ἐλευϑέ- 

ριος B: ἐλεύϑερος a 22 ὅσα scripsi: ὅσου ἃ: ὅτε B 24 det a: om. B 

30 ἀνωτέρω] p. 126,22 168,5 sqq. 91 ἐνέργειαι ἃ: om. B 33 ἐπεὶ οἱ Β: ἐπεὶ 

χαὶ οἱ ἃ 34 μὴ οἷς Β: οἷς μὴ a οὐ γὰρ ---,καλοῦ a: om. B 
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15 

τῷ οι 

90 

5 rhesis usque ad ἥχιστα πλουτοῦσιν (p. 1120}18) ἃ 6 ob B: οὐδὲ a 7 post 

προτιμοτέραν add. τῆς οἰχείας B: om. a 8. 9 ὁ [ἐν τῇ διοικείᾳ] xata tas’ χρείας 

Diels 9 τῆς a: τὰς B 11 μετρῶν Β: μετρεῖν ἃ οὐ γὰρ B: οὐδὲ yap a 

17 ἐπιλυόμενος B: ἐπιλύομενον ἃ 19 ὅπως ἔχει B: om. ἃ 20 ἔχει B: 

ἔχειν ἃ 21 ἄλλο τι ἀγαϑόν Β: τῶν ἄλλων τί ἀγαϑῶν ἃ 22 rhesis usque ad we 

δεῖ (p. 1120032) a 23 πρηετιχῷ seripsi: προετικὸν Ba 25 δὲ B: yap a 

30 rhesis usque ad ἐν δόσει (p. 1121412) a 33 οἷον Ba: an ol? 

12% 

ANONYMI IN ETH. NICOM. IV 2 [Arist. p. 1120a851—»33] 1 

δ 

79 

Ἁ eee } ΓΛ | = μῇ ΄ 34 

μὴ ὃεῖ ληῴεται, xatao φρονητιχὸς γὰρ χρημάτων 6 ἐλευϑέριος: δθν ν 

5 \ 5 ΄ ΄ , ΄ “Ἁ 

ἀλλὰ ἄλλος τις ρῥηϑήσεται, τουτέστιν ἄσωτος ἢ φιλότιμος 7; ἐμποριχός. ὅ0 

οὐ γάρ ἐστι τοῦ εὖ ποιοῦντος. ὅτι χαὶ τὸ ϑεῖον εὐεργετικὸν οὐχ εὐεργε- 

τούμενον. 

Ρ. 119000 Τὸ γὰρ ἐπιβλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευϑερίου. | 
nN 

A 

Οὐ yao ἐστιν ἐλευϑερίου τὸ τὴν οἰχείαν χρείαν τῆς τοῦ δεομένου 51: 
΄ v > , νι ΄ ) ε ᾿Ξ 

προτιμοτέραν ἄγειν ἀνάγχης. χατὰ τὴν οὐσίαν ὃ “i ἐλευϑεριότης 
/ P \ 3 ~ \ , ~ ΄ 

λέγεται. οὐ γὰρ ἐν τῷ πολλὰ διδόναι ὁ ἐλευϑέριος GAN ὃ Ὁ ἐν τῇ διοιχεία 
~ rd ~ / 

τῆς χρείας τῶν χορηγουμένων τὴν δόσιν χαὶ τῶν εὐεργετουμένων ποιούμενος. 
\ > 

χατὰ {AP THY δύναμιν τῆς οὐσίας ἣ ἐλευϑεριότης ὁρίζεται. ἐπεὶ δώσει γε 
\ 5 , wv ? σ inh τὰ τὰ pT) 2 A 

χαὶ ὀλίγα ἔσϑ᾽ ὅτε, τῇ χρείᾳ μετρῶν τοῦ λαμβάνοντος τὴν δόσιν. οὐ γὰρ 

χαὶ παραδώσει" πρηαναλίσχοντος γὰρ τοῦτο ἐν τῷ ὅσον οὐ δεῖ χαὶ ἐξαπο- 
ον ΡΞ νι ΣΟ. AG ξ-έ, a Avg δι \ S508 5 Sr \ ᾽ 

POUVTOS oi TGS ξΞτερ O00 χρξιαν. ἡ “at ώσΞει ολιγὰ ε OhLy@y χαὶ οὐ 

> 4 +3 > , 
Sune διὰ τοῦτο οὐχ ἐλευϑέριος, ὥσπερ οὐδὲ ὃ ἐχ πολλῶν πολλὰ διδούς. 

> ~ ~ 

διὸ χαὶ ἐγχαλεῖται τῇ gy τ" ἐν AES ἐπ πεσημήνατο, ὅτι ἐγχαλοῦσιν 
ww ~ “4 ~ 

ot ἄλλοι τῇ τύχῃ ὡς ἀδίχῳ, Gua μὲν δειχνὺς ὅτι μὴ ΞΕ τἂν οἱ ἐλευ- 

ϑέριοι, εἴ ye δι᾿ αὐτοὺς ual ἢ τύχη ἐπιχαλεῖται, dua δὲ χαὶ ἐπιλυόμενος, 
ὅτι μηδὲ ἢ τύχη υηδὲ τὸ ϑεῖον τούτου αἴτιον, GAN ἔστι γινόμενον τύχῃ 

ΕῚ ἰ. etsy Ae \ 2 ΄ σ μ4 5 δὶ 

ἐ αᾳ. οὐ γὰρ ῥάδιον ἔχειν uy ἐπιμελούμενον ὅπως ἔχει. οὐδὲ 
Vv eMsn Ἁ ’ 7 wv Ww > 

γὰρ ὑγείαν ἔχειν ῥάδιον, μὴ ἐπιμελούμενον ὅπως ἔχει, οὔτε ἰσχὺν ἀμε- 

λοῦντα ταύτης, οὔτε ἄλλο τι ἀγαϑόν. 

@- p. 1120018 Συμβαίνει δὲ οὐχ ἀλόγως τοῦτο. 

mp. 5 cr ~ v ε ΝΣ > ΄ 

ὃ μὴ πλουτεῖν a ῥάδιον TOGETLAW ὦντι ὡς Gt ἀπορίαν 
> ~ 2 ΄ vN 5 ΄ » 35 2 . ~ 

ἐπιχαλεῖσϑαι τὴν τύχην: διὰ γὰρ τούτου ἔδειξεν ὡς οὐχ ἀλόγως ἐπιχαλοῦσι 
A ~ 5 ΄ , ΝΑ » \ 

τύχῃ. χαλῶς OF ἄλογον τὸ τοιοῦτον: οὐ γὰρ μισϑὸν det περιβλέπειν ὑπὲρ 
~ om Ἁ ’ 2) ~ ΄ Ἁ 

τῆς ἀρετῆς χαὶ τὴν τύχην ἀπαιτεῖν, ὡς οὐὸὲ ὑπὲρ τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν, 
> ~ ΄ ΄ \ id / σ ¢ “4 3 \ 5 - \ ~ 

οἷον τοῦ ὑγιαίνειν τὸν ὑγιαίνοντα ὅτι ὑγιαίνει (ἀρχεῖ γὰρ αὐτῷ τὸ τοιγῦτον 
> Oo! 5 Qs > ~ fal v > c ~ > We > 

ἀγαϑόν) ob ὠισϑὸν ἀπαιτεῖν ὃν ἔχει ἐν Eavtw, οὐχ ἔξωϑέν twa οὐδ 
5 

Φ 

3 =) πεισηδιώδη, τουτέστι τὸ ὑγιαίνειν, χαὶ προξίληφεν αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ. 

p. 1120032 "Emetat γὰρ τῇ ἐπιειχεῖ δόσει ἢ τοιαύτη λῆψις. 

ἢ τοιαύτῃ δόσει ἢ ὁμοία λῆψις, ὡς τῇ ἀτόπῳ δόσει ἣ 
~ 5 / wv \ “ , 

πὶ τῶν ἀσώτων, οἷον ἵνα διδόναι ἔχωσι. χαὶ λῃστήρια 

τ ΟΞ ἊΝ 

Συναῦει γὰρ 
v “Ὁ ΄ 

ἄτοπος λῆψις, ὡς 

30 
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σον στῶσι val maanc χλλ « ἰδέως yvahnd onyx ἡπένηντηι " ἔν τ 7 ῃ] συνιστῶσι χαὶ π ONS GAhKANS ἰόξας χαλὴῦὺ οὐχ LTEYOVTEL. οὐ ILEYTOL a (i 

a7 ~ ‘ ¢ ~ s ‘ 

πιειχὴς ησις (πῶς "κὰν ο χάχως χτησαμξνης χαι ὧν 
pe } es BA 

ATO mw HS εῴξεται 

bas! 
περὶ πολλοῦ τοῦτο ποιησάμενος χαλῶς χαὶ ἐλευϑερίως a) ὡς ODGE =U 

= ἘΣ ΔΣΕΝ roe ἘΣ αν τ, very BRE RnR ΜΕ τῇ gue! δήσει ἫΝ δέουσα λῆψις. ex τῶν δέοντων γὰρ eee yey ἐϑέλοντι 45 
5 

fe 

ae che γίνον ται rane ἐν τῷ αὐτῷ. οὗ γὰρ ἐναντίαι. 

ἢ ἐπιειχὴς δόσις χαὶ λῆψις δηλονότι, 7 δὲ ἐναντία, ἤτοι δόσις ἢ λῆψις, οὐχ 
- ας Oe. ~ Ὁ A= > Vv . 

πονται. τῇ γὰρ χαχῇ δόσει πῶς ἕπεται χαλὴ λῆψις: οὐδ᾽ ἔμπαλιν. ἐὰν 
\ 

zs 

>i \ af “ \ Nts, ele a ῃ Lie σις τα > ἜΚ 
Oc TAPE TO OFOY χαὺν TO XAAWS ἔχον ΠΌΤΕ αὐτῷ. οἷον ει 

50 10 ϑεωρίας ἀναγχάζοιτο [ὃ] ὑπὲρ πατρίδος ἣ μονομαχίας συνιστῶν 7 διανομὰς 

ἢ εἴς τινας ἄλλας οἰχείας πράξεις ἀναλίσκων τὰ ἑαυτοῦ, λυπήσεται 
μετρίως χαὶ ὡς δεῖ. οὐ γὰρ πᾶσα λύπη οὐδὲ πᾶν πάϑος παρὰ τὸν 

ὀρϑὸν λόγον, ὡς οἴονταί τινες, GAN ἔστι λυπηϑῆναι χαὶ ὡς δεῖ, τουτέστιν 

εὐλόγως. οὐδὲν δὲ εὐλόγως γινόμενον ἡμαρτημένον. oe ἐστὶν ἢ, λύπη- 
ν 15 ἣν οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἀντὶ λύπης συστολὴν χαλοῦσι. τῷ Σιμωνίδῃ ὃξ μὴ 

5 Ua ΄ ΄ - δ 

τὸν μελοποιὸν φάσχων. ὡς φιλαργύρου γὰρ αὐτοῦ μέμνηνται 
’ 5 ~ 

ὄφραστος ἐν τοῖ 
Ἅ 

> ΄ 
ἀρεσχόμενος" 

\ 3 pad εἶ Pi ~ 2 

χαὶ ἐν τοῖς [lept πλούτου. Sls ἄλλοι τε χαὶ Θεός ς Περὶ ἠϑῶν 
τῆς ἀρετῆς δὲ τὸ ἥδεσϑαι χαὶ λυπεῖσϑαι ἐφ᾽ οἷ ς 

Ξ 
ι 

» > \ Ἁ ) bits OFF Nae nae ᾿Ξ Ἢ Fa on σ οἷς, ἐπὶ τοῖς μὴ χατ ἀξίαν, ὡς δεῖ; isn εἰ γὰρ μήτε ἥδοιτ᾽ ὅλως 
5 ~ , Ἃ wh \ ΄ νὰ 

20 μήτε λυποῖτο, ἀδιαφύρως ἄν ἔχοι πρὸς τα οὕτω δὲ χαὶ πρὸς τὰς πα 

> 5 \ 2 ~ ἊΝ 95 Ὁ ὦ Vv \ 

χατ YOSTYY ξνέεργξιας. TOLOUTOS OF WY οὐ ay GTOLOGLOS Sty. τὰ γάρ 

΄σ » ~ Daan \ “ 4 Dee τ ς \ ΄ ΄ τὴν 

παϑη συνεξορμᾶν ἐπὶ τὰς πράξεις ἘΞ ΠΟΤΕ, οὐ γὰρ ἱχανὸς ὃ λύγος χαὶ ἢ 
΄ ς iy ~ 5) δ ie} \ 

ee ot γὰρ γέροντες χατὰ τοῦτο τῶν νέων ἀπραχτότεροι. ETL αἱ ἀρεταὶ ὅ 
σ΄ Ὁ ΝᾺ , Vv ΄ Vv - 

et Da il, ἢ ὃξ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτιχή, ἢ δ᾽ ὄρεξις ἜΣ 

SESto act 

25 ἈΠΕ οὐχ ἂν οὖν εἴη χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργῆσαι χωρὶς πάϑους. 

Ρ. 1121212 Καὶ τὴν δαπάνην γὰρ εἰς τὴν δόσιν τίϑεμεν. 

Τοῦτο εἶπεν, ἐπεὶ τὸν ἄσωτον οἶδεν οὐ τοσοῦτον εἰς τὴν δόσιν ava- 

λίσχοντα ὅσον εἰς τὰς uy προσηχούσας δαπάνας. πλὴν ἐπὶ μιχροῖς. 
οὗτοι ἐπονείδιστοί εἰσιν. οἷον χαὶ of μιχροχλέπται λεγόμενοι" of γὰρ ἐν τῷ 

30 μεγάλα λαμβάνειν ὑπερβάλλοντες οἷοι οἱ τύραννοι ἄπληστοι χαὶ πλεονέχται 

χαὶ ἄδιχοι χαὶ ἀσεβεῖς, οὐχ ἀνελεύϑεροι χαλοῦνται. εἰπὼν δὲ τὸν ἄσωτον 20 

ὑπερβάλλειν ἐν τῷ διδόνα! χαὶ μὴ λαμβάνειν χαὶ διὰ τοῦτο ἐλλείπειν 
ἐν τῷ διδόναι, φησὶ μὴ πάνυ ταῦτα γίνεσϑαι (ἅμα) ἀμφότερα, τό τε πολλὰ 
διδόναι χαὶ τὸ wy λαμβάνειν. τὸν γὰρ οὕτως ἔχοντα ταχέως ἐπιλείπειν 

1 χαλοῦ Ba: zax0d Diels 4 ἐϑέλοντι a: ἐθέλοντες B 8 ἕπεται B: ἕψεται a 9. σὺμ- 

βαίνῃ Arist.: συμβαίνει Ba εἰ ἃ: εἰς Β 10 6 Ba: seclusi 15 τῷ B: καὶ 

τῷ ἃ δὲ μὴ Β: οὐκ a (et Arist.) 10 ἀρεσχόμενος Β: ἀρεσχομένῳ ἃ dame 

B: φιλαργυρίας a 17 ἐν tots B: ἐν τῷ a 18 62 <6 B: yap xai a 20 πρὸς B: 

περὶ a 21 yap B: γοῦν a 25 ἐνεργῆσαι a: ἐνεργοῦσα B 26 rhesis usque ad ἠλιϑίου 

δέ (p. 1121427) a 29 λεγόμενοι B: χαλούμενοι a 30 μεγάλα B: τὰ μεγάλα a 

οἷοι οἱ Β΄: οἷοι εἰσὶ xat a dd διδόναι) putaveris λαμβάνειν ἅμα ἃ: om. B 
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THY χτῆσιν, ὥστε χαὶ ἢ χατὰ τὸ διδόναι ὑπερβολή. προσέϑηχε τὸ τοὺς 51» 

διδόντας ἰδιώτας. οὐ γὰρ τοὺς τυράννους (xat) τοὺς δυνάστας ἐπι- 

λείπει ta ἀχέω OS ἢ χτῆσις. οὐ γὰρ ἐλέγοντο οὗτοι ἄσωτοι, τῷ ἀσώτους μὲν 

εἶναι τοὺς ὑπὲρ τὴν οὐσίαν ἀναλίσχοντας. ἐχείνων ὃὲ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 30 

5 χρημάτων χαὶ προσόδων μὴ ὑπερβάλλειν τὰς δόσεις τὴν οὐσίαν τε χαὶ 

χτῆσιν. χαὶ τοῦτο ὃξ εἰπὼν τὸ μὴ. πάνυ συνδυάζεσϑαι τὰ τῆς ἀσωτίας, 

τὸ ἅμα υὑὲν ὑτερῃα) ety ἐν τῇ δύσει, ἅμα δὲ ἐλλείπειν ἐν τῇ λήψει, φησίν. 

ὅτι ἄμφω ταῦτα ἔχων χαὶ οὕτως ἄσωτος οὐχ ἀφυὴς οὐδ᾽ ἀνίατος 

μαχρῷ ἀμείνων τοῦ ἀνελευϑέρου χαὶ δι᾿ ἃ προστίϑησι, τῷ τε περὶ νέους 
10 γίνεσϑαι τὴν τοιαύτην χαχίαν μᾶλλον, τοὺς OF προχόπτοντας χατὰ 

ἡλικίαν ἐπιμελεστ es γίνεσϑαι χαὶ προσεχτιχωτέρους χαὶ προσέτι 

ἀπορίαν ταχύ πως οὕτως ἔχουσι προΐστασϑα!, ot ὧν ἀμφοτέρων ἡλιχίας 
χαὶ ἀπορίας σωφρονεῖν ἀναγχασϑῆναι (χαὶ χατάγνωσδιν τὸ 

πρὸς τὸ ἄμεινον μετατεϑῆναι.) 
\ A) 4 > \ 

χαὶ μὴ λαυβάνειν. οὐ γὰρ 
> 

OVE γχαίως. 

yore TN ας - ἄν τ > ΄ x +5 
ἐπεὶ χαὶ τῷ ἐλευϑερίῳ οὐ προηγούμενον τὸ hauBavery ἀλλ᾽ 
τ ΄ ἊΝ ς Ἶ ΄ > CC Ee 

ἦν yap περὶ δόσιν μᾶλλον ἢ ἐλευϑεριότης. διὸ χαὶ ἐλλείπει χατὰ 

λῆψιν, χαὶ οὐχ ἡδέως λαυβάνει": χαίτοι αἱ χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι ἡδεῖαι. 

50 τοῦτο GE ὃ ἄσωτος οὐὸὲ φαῦλος δοχεῖ τὸ ἦϑος οὐὸὲ ἀγεννής, ὡς Eye ἐν 

τῇ διανοίᾳ μεγαλεῖόν τι χαὶ οὐχ εὐτελὴς wy, ἡλίϑιος Ge μᾶλλον. 
τοὶ 0 a [NO ΞΡ ΞΕ NL Bs Pd) WY. ἀμοϑὴς χαὶ ἀνόητος, ὃς εἰ παιδευϑείη ae ἂν εἴη. 

Ρ. 1121298 Διά τε τὰ εἰρημένα. 

φ 

Vv \ \ 

ἔχει γὰρ τὰ 

τ λήψεται ὃ 

Wot χαὶ μὴ λαμβάνειν. 

- 

οὔ ἐλευϑερίου 

ν» 

ΕΝ 

tO 

ὌΝ λευϑεριος 

ἀλλὰ 

. 
THY 

τὴν 

ὕτων σχεῖν χαὶ 
, 

διδόναι 

» GAX 

ὃ γὰρ ἀνελεύϑερος χαὶ AauBay νει 

e v ε nn . 7 > a ~ 

ὡς εἴρηται, ὡς ἂν ἔχοι διδόναι. χαὶ (od) λήψεται ὅϑεν od Get, 

ἀναγχαῖον. 

30 

99 

25 ὅθεν οὐ Get χαὶ οὐδενὶ δίδωσιν GAR οὐὸὲ ἑαυτῷ, ὡς ζωμῷ τὸ λεγόμενον ζῆν 

προαιρούμενος. εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσχοντες. ἄσωτος μὲν χυρίως, ὡς χαὶ 

ἀρχόμενος εἶπεν, O τῆς οὐσίας ἑαυτοῦ δαπανητιχός" τούτῳ δὲ ἐνίοτε συνδυά- 

ζεται | χαὶ ὃ ἀχόλαστος: χαὶ ἐν τῇ συνηϑείᾳ τοιοῦτον ἀχούουσι τὸν ἄσωτον ὅ3: 

τὸν εἰς αἰσχρὰ χαὶ ἀφροδίσια ἀναλίσχοντα οὐ μὴν ὁ χατ᾽ ἀλήϑειαν ἄσωτος 

80 τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ὁ ἀναλίσχων ἀδεῶς οἷς det χαὶ μὴ δεῖ χαὶ παάντοῦεν λαμ.- 

βάνειν Se ee εἶναι δέ τινά φησιν ἄσωτον εὐίατον, τυχόντα ἐπιμε- 

2 διδόντας ἰδιώτας Ba et Arist. codd. HaKbMbO>: ἰδιώτας διδόντας Arist. vulg. τοὺς 
scripsi: αὐτοὺς Ba zat inserui: om. Ba 2. ὃ ταχέως ἐπιλείπει a ut Arist. 

4 τοὺς B: om. a 5 χρημάτων χαὶ B: χρημάτων τὲ καὶ a Β: τῷ ἃ 

Ὁ νέους Β: τοὺς νέους a 10 τοὺς Β: τούτους ἃ 18. 14 χαὶ χατάγνωσιν --- μετα- 

τεϑῆναι ἃ: om. B 10 εἴρηται Β: ἤδη εἴρηται ἃ ἔχον B: Eyy ἃ 

οὐ λήψεται ἃ: λήψεται Β 11 ἐλευϑερίω B: ἐλευϑέρῳ ἃ 20 ἄσωτος ἃ: ἐλευϑέ- 

pos B 21 εὐτελὴς ὧν, ἠλίϑιος ἃ: εὐτελὲς dv, ἠλίϑιον B 
hoc τὸ οὐ πάνυ συνδυάζεται, ἀντὶ τοῦ ob συμπλέχεται τὸ διδόναι χαὶ μὴ 

om. b 23 rhesis verbis ὁ δὲ τούτων --- ἀφίχοιτ᾽ ἄν (p. 1121a27—12) 

25 ἑαυτῷ ἃ: αὐτὸν B 

7 προειρημένος Ba 

τὸ λεγόμενον 10: 

ἀρχόμενος ὁ.1 p. 11204] 

τὸ δὴ λεγόμενον ἃ 

a 

22 post εἴη scholion 

λαμβάνειν a: 

" ° : 
προχιρημενος SCripsl. 
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΄ " δὍ)΄ a : ἀξ = a ee ay aS, > (2) wv ΄ re 

6 μὲν διδόναι προῃρημένος. λαμβάνειν Ge μή, οὗτος Ὁ) ασωτὺς H2r 
Le! \ Δ αὶ ‘ \ 5 ΄ bay) ΄ Ἁ A μι 

OG 90 οιοηὺς xa λαυβάνων σοιαχριτῶς AGL “AT ὰ μεν TO ὃ 

\ ν τε ταν 
όναι ἄσωτος. χατὰ Ge τὸ λαυβάνειν 

᾽ δεν ΠΕΣ 
ν μέρος τοῦ ἀνελευϑέρου 

τῷ ἀχολάστῳ. τῶν δὲ ἀχολάστων ὁ. μὲν περὶ τὰ 
παν ΕΝ be 

τῷ μᾶλλον 7, Get λάγνος χαλεῖται, οἴνων 

Te 
x 3 

ῃρώδθει ς ἀπὸ τι ὃ υὲν οὐ πε 
“ 

\ 

ποιχίλος ἐν τῇ 

/ ari 

(OWEVOS. avo aa ος O€ 

10 χαὶ παρασχευΐ ἘΠΕ 

τὸ πὸ Tay ὄιστον ϑηρώμενος 
“ 

ἱ 

πιφαίΐνων Uapy (OTN TOL τινα χαὶ OT τουδὴν 

ἄλλα, γάστρις δὲ χαὶ πολυτελῆ ἜΣ ’ i j 9 
. 

p. 1121012 Ἢ δ᾽ ἄνελ 
c hd 5 , , pare 2 ἘΦ 

ευϑερια ἀνίατος TLE εἐστι- 

ν᾽ 4 > [4 : wv ἊΝ 4 = 4 > 5 C , 

Εἰπὼν GVIATOVY εἰναι τὴ! ODGLATOY τὴν ἀνελευϑερία 

μάλιστα γίνεται χαὶ ὑπὸ τῆς ἡλιχίας ov 
oy 

Bor Dour 
ΜΡ 

εὐίατους] αὐτο 

~ ’ 

τῆς ιχία μενοι λέγονται 
‘ 

δ. LEXTLAW τέρους US 
5 ΄, 

χὴν τοῦ γήρως π ανιατοι. 

cy > 

τῆς ἡλιχίας ἐν γήρα 
\ ie ΄ mt \ AO ΞΈΞΘ 

THY χάχιαν TAUTYY GELATLAOV παρξὺξ το σαν i Ι 
oe , ~ 
ἀνελευϑέρους TOLELY, ἀντιποιουμένους χρημάτων 

Ξι 

τῶν 
> » Ἂς a. ~ 5 

ὀξηυξνηὺς (τὸ Ge VT Pas ἀσὺὃέν νει ξ τις 

- 

τοῦτο σηυφὺξ Ξστ Ξρὴν τοῦτῦ τὸ aes εἶνα! 

ob δυσιατότερον. - (τὰ γὰρ φύσει ὑπάρχοντά τισι 

ἀνελεύϑερος (ἐ 
~- > “A 4 Ὁ , 

πρᾶξις), οὗτος δυσίατος ἢ χαὶ ἀνίατος 

χυρίως ἄσωτος, ὃς χαὶ δίδωσιν ἀνυποστόλως χαὶ λαμβάνει χαὶ συνδυά 

ἀφ ροδίσια 

6 πλείηνγι τῷ ot! vomvevoc. Δι βὴς: ἢ πλείονι τῷ ὄψῳ χρώμενος, λιμβὸς 
- ΩΣ 
iS DOCT/S, 

ne, 

EVIATOL 

αἀὔυναυ. LLY 

στι χαὶ ἀδυναμία ἄλλη). 
τοῖς aviown 

δυσιατότερα.) 

χαὶ τοῦτο χα 
΄ 

ω 

‘oe 

΄ 

9 
- 
> 

ET — 

ἁυαρτά' 
΄ as 

οἰνός OhDEs 0 OF 
, ‘ ΄ - 

ριμξνωὼν τοὺς πρησηχώντας χαιροὺς της τροφῆς. 

, at ΄ 

τένϑης ὃξ ὁ 
tk Sash Vas 

ἔρων αὐτὸ ἄλλοτ᾽ αῷ 
7 

΄ . ΄ 5 ~ 

λαίμαργος ὁ ἐν τῷ 

χαὶ ταχυτῆτα. 

᾿ 
v, att 

δ - 
ναῦζεται. 

ie 

/ χί 

lay προστιϑησιν, 
΄ 1 ΄ 
ως γάρ οι 

A WY ger 
OIE ἡμ: 

a Av x 

εροι διὰ τὴν 

at γὰρ Wahh ων 50 
: 
ἐπὶ 

, ‘ . { ΄ 

χα ασὕξνειαν 

ὡς μαλιστα αὐτῶν 

χαὶ διὰ 

τοῖς, διὸ χαὶ 
΄ ao 

ἰστέον ὅτι 

5 Α 5 \ ~ ct ay , iA 

φειδωλοὶ λέγοντα! of ext tH φυλάττειν ὑπερβάλλοντες, χίμβιχες '(χαὶ 
, , Ἁ ΄ A 4 ‘ a als 

χυμινοπριῖσται χαὶ χνιφώνξες χαὶ σχνιποὶ Ot ULLOE προηϊξυξνοι AGL OLOOVTES,. 

¢ NN ΄ 2 oe τὲ ΄ >) XY \ > ΄ - \ 2 ~ i LE ~~ 

ol ὃὲ μόγις. γλίσχροι, οἱ δὲ χαὶ μετὰ διατάσεως χαὶ ὀργῆς διόοντες 

υιχρολόγοι. 

© 
\ » \ sy ~ 

30 p. 1121034 Kat τὰ μιχρὰ ἐπὶ πολλῷ. 

( > \ CN ed a , “5 ely os ΄ > Za ς " 

Jo {4p ATMS O7FKovoTtt DKK ETL UEYAAGLS TOXOLS GAVELLOVTES. AGL 

1 6 ἄσωτος a: ἄσωτος B 7. 8 περὶ βρώσεις B: περὶ τὰς βρώσεις a ὃ ποιχίλος ἃ: 

ποιχίλως Β 9 λιμβὸς ἃ: λιμὸς Β 11 petag 7 ν B: zat μεταφέρων a 14 ἀνίατός 

τίς ἐστι B: EL ός ἐστιν a et Arist. vulg.: aviatés γ᾽ ἐστιν Arist. 

ad xat τοχισταί (p. 112124) a 15 προστίϑησιν scripsi: προ 
2 18 εὐϊάτους cancellavi διὰ a: πρὸς B 

τὰ zat αὐτὴν B δειχτιχὸν B: δειχτὸν a 

B: τὲ xat a 24 συμφυέστερον B: συμφυέστερον μᾶλλον a 

a: om. B 26 zat a: om. B 

vizpov Arist. vulg. rhesis usque ad λήψεις ἀνελεύϑεροι (p. 

ἀνελευϑέρους B: ἀνελεύϑερον a 

30 zat τὰ μιχρὰ Ba et Arist. codd. HaLbOb: 

cod. Kb 

τίϑησιν Ba 

21 

rhesis usque 

16 μάλιστα 

τὴν χακίαν ταύτην a: 
iy γε, 
23 zat 

25 ta γὰρ --- δυσιατότερα 

χατὰ 

1129415) ἃ 
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“εἰ Ἁ rN 4 Ἁ ᾿ Ἵ ΄σ » a? 5 ( > \ 

of μὲν χινδύνους τοὺς μεγίστους. οἱ λωποδύται χαὶ λῃσταί, οἷς χαὶ 52r 
δ. ΄ ‘Cc , > ~ We’ ᾽ Ἁ Ἁ 

) ἱερόσυλος συναρίϑμιος. πάντες γὰρ οὗτοι μιχροῦ ἡ στε: ie αὐτὸ τὸ 
~ , ΄ ‘ πὶ ~ fy > 

ζῆν χινδυνεύουσιν. οἱ μέντοι eenra ἀπὸ τῶν φίλων χερδαίνουσιν. οἷς 
- ΄ \ > as 

μᾶλλον παρέχειν χαὶ εὐεργετεῖν αὐτοὺς δίχαιον. 

5 p.1122a15 Ἢ χατὰ τὴν λεχϑεῖσαν ἀσωτίαν. | 

" 

To γὰρ οἰχειότερον χαὶ δυσαποτριστος pov χαχὺὸν ὡς φυσιχώτερον ὅν 

χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἐναντιώτερον. οὐχ ὥσπερ δ᾽ ἢ ἐλευ λεριότης δια- 
τείνει περὶ πάσας. ἐπιζητήσει ἄν τις, πῶς εἰ ἢ ἐλευϑεριότης διατείνει 

περὶ πάσας τ ἐν χρήμασι πράξεις, οὐ χαὶ περὶ ταύτας ἐστὶ περὶ ἃς χαὶ 
4 v v 

10 ἢ μεγαλοπρέπεια - εἴτε γὰρ μὴ ἔστι περὶ ταύτας, οὐχ ἀληϑὲς dv εἴη τὸ 
2 τ he > 

oe aa διατείνειν περὶ πάσας τὰς ἐν χρήμασι πράξεις, εἴτε 5 

διατείνοι χαὶ περὶ ταύτας, πότερον χαὶ ὃ ἐλευϑέριος οὕτω ἐν αὐταῖς ἀνα- 
ε xn ONS - " 

λώσει ὡς χαὶ (6) μεγαλοπρεπὴς 7 ἄλλως. ἀλλ εἰ μὲν οὕτω, μέρος ἔσται 
ΠΩΣ ἴον δι όσοι, Si a αν Men ee Dia ΚΣ τῆς eet ἢ ὑεγαλοπρέπεια, ἢ εἰ μὴ οὕτως, ἢ ἕτερα αὐτῶν οὐχ 

15 ἀναλώσει χατὰ τὸ πρέπον χαὶ τὸν ὀρϑὸν λόγον χαὶ ὡς Set χαὶ ὅσον det, οὕτω 
+) Ἃ > x BIA \ \ Ὧν / > \ 

OS οὐὸ GY GOETY Ely UT AAT τὸ πρξπον ἀναλίσχουσα. (Ly TOTS ODY TO 

[4 

περὶ πάσας ἀντὶ τοῦ χατὰ τὰς πλείονας χεῖται χαὶ χοινάς. περὶ δὲ τὰς 

δαπάνης μείζονος δεομένας ἢ χατ᾽ ἀξίαν ἀναλίσχουσα μεγαλοπρέπεια ἐστιν. 10 

ὡς εἶναι δύο ἀρετὰς περὶ χρήματα, τὴν μὲν ἐν ταῖς συνήϑεσι χαὶ χοιναῖς 

20 χρείαις τῶν χρημάτων τὸ xat ἀξίαν ἔχουσαν, τὴν δὲ ἐν ταῖς δαπάνης 
πλείονος δεουέναις. λέγομεν οὖν τὴν πο τ χαὶ περὶ ταύτας περὶ 

ἃς ἢ μεγαλοπρέπεια, ἀλλὰ χαὶ περὶ ταύτας τὸ ἴδιον φυλάξει, τὸ ὅσον det 
χαὶ ὅτε χαὶ ὡς" ἴδιον γὰρ αὐτῆς τὸ εὐλόγως ἀναλίσχειν. τὸ μέντοι χαὶ 

\ \ ΄ ~ ‘ ~ ~ Vv ~ / 

πρὸς TO γινόμενον ὁρᾶν χαὶ τὸ μεγαλεῖον ζητεῖν. τοῦ ἔργου τοῦ γινομένου 

ἀπὸ τῶν ἀναλισχομένων ἴδιον ἤδη τῆς μεγαλοπρεπείας. ὡρίσατο ὃξ τὴν 1 
ΕΣ τὸ or 

5 ~ , > >t ΄ 

μεγαλοπρέπειαν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος, ἐν US) γέϑει πρέπουσαν δαπάνην. 
‘ 9 i ‘ 

p. 1122291 "Ev τούτοις δ᾽ ὑπερέχει τῆς ἐλευϑεριότητος weyeder. 

Γ. ~ >} ~ ~ 

Οὐ τοῦτο λέγει διὰ τοῦ ἐν τούτοις ὅτι ἐν τοῖς αὐτοῖς χαὶ τὺ τὰ 90 

2 ὑτὰ δαπανηρὰ ὄντος χαὶ τοῦ ἐλευϑερίου, ὃ ΠΕΡ Τπρε ἢν διαφέρει τῷ 
~ ΄ Vv \ 

30 μεγέϑει τῶν ἀναλωμάτων. εἴη γὰρ ἂν οὐχέτι περὶ τὰ αὐτὰ ὃ ἐλευϑέριος 
~ B 5 I , > ‘ 

ὡς δεῖ ἀναλίσχων. ἀλλ᾽ εἰπὼν περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνην εἶναι τὴν 

2 συναρίϑμιος corr. ex ἐναρίϑμιος B: ἐναρίϑμιος ἃ εἰς Ba: ἕνεχα Diels 4 εὐεργετεῖν B: 

ἐνεργεῖν ἃ 5 rhesis inde ab εἰκότως δὲ usque ad δαπανηρὰς μόνον (p. 1129. 1Ὁ--21) ἃ 

ὃ ἃς χαὶ Β: ἃ ἃ 12 διατείνοι B: διατείνει a 13 ὁ ἃ: om. B 15 χαὶ ὡς δεῖ ἃ: ὡς 

δεῖ B 18 δαπάνης scripsi: δαπάνους B: δαπανηρὰς ἃ 20 δαπάνης scripsi: δα- 

πάναις Ba 21 λέγομεν B: λέγει μὲν a 21. 22 περὶ ἃς ἡ B: περὶ ἃς xal ἡ ἃ 

23 χαὶ ὅτε Β: 7 ὅτε ἃ ὡς Β: ὡς δεῖ ἃ 21 ὑπερέχει ἃ a Arist.: ὑπερέχειν B 

rhesis usque ad περὶ & (p. 1122426) a 28 τοῦ B: to a 29 χαὶ τοῦ B: 

τοῦ ἃ 
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οι 

10 

υεγαλοπρέπειαν. ἈΠ: τίνι ὃ περὶ ταῦτα ὧν τὰ ἀναλώματα τοῦ περὶ ἐχεῖνα H2v 

ὄντος διαφέρει: ὅτι γάρ tor μεγέϑει. χαὶ τοῦ ἐλευ ϑερίου δὴ αἱ περὶ τὰ 

τοιαῦτα δαπανήματα ἐνέργειαι οὐχέτι χαϑὸ ἐλευϑέριος ἔσονται. τὴν ἀρχὴν 

γὰρ οὐδὲ ἣν περὶ ταῦτα Ἷ ἐλευϑεριότης, GAR 6 μεγαλοπρεπὴς αὐτὰς even 

γήσει. ἀνταχολουϑοῦσι γὰρ αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλαις. 7 οὐ τοῦτο λέγει, GAR 

ὅτι οὔσης χαὶ περὶ ταῦτα τῆς ἐλευϑεριότητος, ἢ μεγαλοπρέπεια διοίσει 
αὐτῆς οὐχ ἐν τῷ εὐλόγως ἀναλίσχειν ἀλλ᾽ ἐν τῷ εἰς μεγάλα ὁρᾶν χαὶ 

πρὸς τὸ γινόμενον. τὸ δὲ μέγεϑος πρός τι, τουτέστιν ἄλλῳ γὰρ ἄλλο 

δαπάνημα. οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ Spares I χαὶ ἀρχιϑεωρῷ. 
> Vy 4 ὃ 

ἀρχιϑεωροὺς ἔλεγον τοὺς πευπουένους δημοσίᾳ εἰς τὰς πανηγύρεις 7% εἰς 

ς 
‘ ~ Δ ws Vas 

Veovs χρησομένους TOL Πα τ “Ὁ. ἄλλο μὲν οὖν τὸ πρέπον ἄλλῳ. ἄλλο 
\ \ Dan ε \ ty wy ἡ nD yn ᾿ ~ Ves xn ΚΕ 

υὲν γὰρ ἐὰν ἱερὸν χατασχευάζῃ, ἄλλο δ᾽ ἂν γυμνασιαρχῇ-. ἄλλο ἄν τείχη 
~ > / > ~ \ “ ‘ > 

CEN) τῇ πατρίδι. ἐν πᾶσι δὴ τὸ πρέπον αὐτῷ, περὶ ὃ χαὶ εἰς ὃ 
~ , . . 5 . os ‘ 7 > lz ᾿ 

yivetar τὸ δαπάνημα, ἀναλώσει. ex παραλλήλου ὃξ εἶπε τὸ ἐν ᾧ χαὶ 
[2 

περὶ 0Ο.ς ρὶ 

p. 1122296 “Ὁ δὲ ἐν μιχροῖς. 

~ A ΄ Yn - ‘ - ‘ ~ ~ 

COWS διὰ τούτων EQSLEE THY οιαφορᾶν TOU υξγαλοπρεποῦς χαὶ τοῦ 
‘ = ι 

“5 Ἁ Ἁ ἢ A A ΄ 5 ΄ 

ἐλευϑερίου. περὶ γὰρ τὰ μιχρὰ χαὶ τὰ μέτρια ἀναλώματα ὁ ἐλευϑέριος. 
Db] \ a. > ΄ > QZ ἥν - - 5 χε  Ἃ - 2 > 

ἐπεὶ μηδὲν ἥττον ὃ ἐλευθέριος χαὶ ἐν μιχροῖς τοιοῦτος. οὐ γάρ ἐν τῷ εἰς 
+ 5» ~ ¢ ~ ~ Bint lee } a = es 

μεγάλα ἀναλίσχειν TO εἶναι αὐτῷ ὡς τῷ μεγαλοπρεπεῖ, GAA ἐν τῷ χαλῶς. 
~ ε ΄ - > >) > 

ἰστέον 6& ὅτι ὡς ἢ μὲν μιχροπρέπεια τῆς ἀνελευϑερίας, ἢ ὃὲ ἀπειροχαλία 
’΄ ~ γ΄ id / 

χαὶ βαναυσία τῆς ἀσωτίας διαφέρουσιν, οὕτω xat ἢ ῳεγαλοπρέπεια τῆς 
> , ΄, ὌΝ ὯΝ ΄ ε 5 

ἐλευϑεριότητος διοίσει. λέγονται ὃς βάναυσοι χαὶ ot freed ἐν a 
-E, 

me os nN \ Φ ὦ 5 ΄ A > , ce ἝΞ IN oe ΨΑ͂ (¢ Ὁ pS Ξ: 5... βέσας 

cts α υὴ οξι αναλίσχειν. οὐ μῆνὴν OL πέρ' TODS βαύνου-, τοῦτεστι δ A ἊΝ» 

ὧν A wT“ χαμίνους, ἐργαζόμενοι. ἣ ἐν μετρίοις xaT ἀξίαν δαπανῶν. δῆλον a 

τι, ὉΠ, “ ΄ \ 3x4 / > , \ ‘ "Ἄ 5 ~ ae 

ὧν λέγει ὅτι at μὲν ἐλευϑέριοι ἐνέργεια! χαὶ wy ἐν πλουτοῦσιν οἷαί τε 
΄ > νὴ , 5 4 a7 ΄ δ 5 

νεσϑαι. Gt Oc μεγαλοπρέπ τειαι πλουτοὺῦ OENYTAL. ὁ OE μεγαλοπρεπ is 
i 

2 a = Qn “᾿ς EXT) TAN) a = au PAT Meve 
ἐπιστήμονι EQLKE, χαϑόσον ὕξωρη τιχος EOTL TOU πρέποντος EY τοις μξγΞ- 

5 ς > ΄ > Z pape A x NP PNG yon ~ . - 

Yous ἀναλωμάτων DEOWSVOLS ξργοῖς, TO OF ee επ στήμονος" χατα τοῦτο 

> ΄ Ἀ ᾿ ‘ ~ ~ " 

80 ἐπιστήμονι ἐοιχέναι λέγοι τὸν μεγαλοπρεπῆ. ἐν Rs γὰρ τοῖς μιχροῖς. τὸ 
ἜΣ .5,΄- , > = Putian Si 4 

xat ἀξίαν συνιδεῖν οὐ χαλεπόν, ἐν δὲ τοῖς μεγάλοις οὐ ῥάδιον. διὸ 6 
a ΄ τς ’ - 

δυνάμενος περὶ μεγάλα ἀναλίσχειν μεγάλα, τὸ “AT ἀξίαν τῶν γινομένων τηρῶν 

vir 

oz ο.. 

ἀλλήλαις at ἀρεταὶ a 7 ὁρᾶν a: ὁρῶσα B 8 ἄλλο yap ἄλλῳ a 12 τείχη 
χη a 13 6 Ba et Arist. codd. Pia ἅ Arist. vulg. 16 rhesis usque 

dha ἐμμελῶς (p. 1122435) a 

ὥσπερ a 21 ἰστέον δὲ B: 

cripsi: τὰς βαναύσους a: τοὺς --- τὰς om. B 25 7 ἃ et Aristoteles: ὁ Β 

txev B λέγοι τὸν μεγαλοπρεπῆ a: λέγοι ὁ μεγαλοπρεπής B 32 μεγάλ᾽ ἀν 

wel περὶ μεγάλα a τηρῶν τῶν γινομένων ἃ 

90 

45 

50 

B: 

ad 

ὃ μέτρια Β: ἀλλότρια a 20 ὡς scripsi: ὡς ἐν 

ὲ εἰδέναι ἃ ἡ μὲν B: μὲν ἡ ἃ ἀνελευϑε- 

ρίας Β: aca εχ δῇ a 22 -xat (prius) B: τὲ καὶ ἃ 24 τοὺς βαύνους ex Aspasio 

a 26 ἐλευϑέριοι B: ἐλεύϑεροι a 30 ἐπιστήμονι ἐοιχέναι ἃ: ἐπιστήμοσι 

αλί- 
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΄ v > \ v σι > 5 . Ἂν Τρ ro. 

eyevos ἐπιστήμον! ξοιχεν. ἔπει SOTL USANA αναλδν σαντα WT, φύλαξαι d2v 
i ? ΠῚ τ a i 

\ ~ ~ δ ΄ PI] ~ 

TO Weyahetoy TOD προηχξιξνοῦ ξργου. ὡς Cpt. 

η. 1199 595 Ὥσπερ γὰρ ἐν ἀργῇ εἴπομεν p- —— 2. τ Paes ' ΗῚ ~ ir χη ~* . Pastas , 

+ , A ΄ ΄ ‘ με 

τε ἔλεγε τὴν ἐλευϑεριότητα περὶ χρημάτων μεσότητα. ὡς γὰρ Sor 
΄ 2 ( [ses aN eked es ee PEN A ει Ἢ 4 Bate Se ee ῆς- ΄ 
7, eee τὴς απὸ τῶν ξνξργξιὼν tS pt ας χαὶ Ἐν αἷς Ὁ TOD CAEL Ξρ199 

΄ 

[dal 

ate 

ἔπαινος γίνεται. τοιαύτη τις οὖσα χαὶ συνέστη ual sdetyty, οὕτω δηλονότι 30 it , Ί | (UT, Ί 
~ ~ Vv 

χαὶ ἢ μεγαλοπρέπεια τοῖς πρέπουσιν ἔργοις, ἥτοι τοῖς ἔχουσι μέγεϑος 

ἡγουμένου τῆς ἀρετῆς τοῦ ὀρϑοῦ λόγου, χαραχτηρίζεται χαὶ γνωρίζεται. 
ε ~ Vv ΄ 5 ~ ΄ 5» Ἁ 

απάνν τοῦ ἔργου 7, χαὶ ὑπερβάλλειν. τοῦτο φησιν, ἐπεὶ oo | @- [Ὁ] τὴν 
- ἊΝ , ~ x oe ,ὦυ > ~ Ἁ Ἁ . , 

10 μὴ ἐξισοῦσϑαι τὴν δαπάνην τῷ ἔργῳ ὃεῖ. ἀχριβοὺῦς γὰρ χαὶ μιχρολόύγου i 1 1 ἐν bo eb ϊ hy i 
> \ ~ ~ ‘ ~ Vv . , \ ~ 

τοῦτο οὐδὲ ὑεγαλοπρεποῦς. χαὶ ATO τῆς LOWS δαπανης. χαὶ τοῦτο 
ὙΝ ~ ~ \ ~ Vv , \ ΄ Vv 

ἴδιον τοῦ μεγαλοπρεποῦς, TO ἀπὸ τῆς ἴσης δαπάνης τὸ γινόμενον ἐργὸν 

ποιεῖν μεγαλοπρεπέστ -- ον. ἥτοι μέγα χαὶ χαλόν. οὐ γὰρ τὸ πλείονος 30 
> ΄ 

ἄξιον μεγαλοπρεπές. χτήματος μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή“ διὸ ὁ Ἄριισος δοχεῖὶ Ὧν Ul 

15 τιμιώτατος, ὅτι ἐστὶ πλείστου ἄξιος, μεγαλοπρεπὲς δὲ ἔργον τὸ μέγα xat 

χαλόν. ἀπὸ τῶν ἴσων δέ φησι ἀναλωμάτων, ἐπεὶ ἔστι χαὶ μιχρὸν ex 

υξγάλων ἀναλωμάτων. πολυτελὲς μέντοι, χατασχευάσαι. ἠδύνατο γὰρ [lene 

χλῆς τὸν ᾿Ολύμπιον Δία ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀναλωμάτων μιχρότερον χατα- 

σχευάσαι, πολυτελέστερον δὲ λίϑοις χαὶ μαργάροις ποιχίλοις. χαὶ ὅσα περὶ 

20 πᾶν τὸ δαιμόνιον. δαιμόνιόν (φησιν ἣ δαίμονάς τινας) ἐπιχωρίους χατά 40 

τινας νόμους πατρίους ἣ χαὶ τοὺς ἘΠ Ομ EOD: πρὸς τὸ χοινὸν GE 
εὐφιλοτίμητα ὅσα λαμπρά ἐστι χαὶ ἐπαινουμένην ἔχει τὴν φιλοτιμίαν. 

ι :- 7 
-᾿ ΄ 3, \ ~ / 

χαι πρὸς τον PE ACROV τα ἀναφέρεται. 6st γάρ, ως cml TOU γξνους 

εὐγενῆ χαλοῦμεν τὸν ἀπὸ πατέρων εὖ γεγονότα, οὕτω χαὶ τὸ μεγαλοπρεπὲς 

25 oe. τὸν πράττοντα πλούτῳ χαὶ γένει τὸ μαχάριον ἐπ ὑραίνοντα: χαὶ τοῖς 

εὐγενέσι τ τοῖς ἐνδόξοις. ἀπὸ χοινοῦ ὃὲ τὸ πρέπον, εἰ χαὶ. μὴ 

o7 M- eel (zt) αὐτῶν ἔργον τοιοῦτον. ὥρα τοῖς ἀναθήμασιν 4 
vv 

OT τ 
SES ~ © Sen Lenk \ Ve > oe, 

c7et me ὅμοιον: OLO Οοξι cysty αὐτα μέγεϑος τι χαὶ ἄξια εἰναι μξγαάλω- 

- aN ’ 

πρεποῦς ἀνὸρός. 

o- 80 p. 1128414 Σφαῖρα μὲν yap. | 

ca) ΓΦ Εἰπὼν χαὶ περὶ ἃ τῶν ἰδίων ὃ μεγαλοπρεπὴς ἀναλώσει, ὅτι περὶ Sov 

ὦ rhesis usque ad τῷ δαπανήματι (p. 1129414) ἃ 4 in commentarii principio ὥσπερ 

ἐν ἀρχῇ εἴπομεν repetit a: om. Ὁ τὴν ἐλευϑεριότητα ἔλεγε 4] Aristoteles vero ad b 1 

p. 11035621 544. spectare videtur 5. 6 6 ἔπαινος τοῦ ἐλευϑερίου a 7 Fro B: 

τουτέστι ἃ 11 οὐδὲ B: οὐχὶ ἃ 11. 12 τοῦτο ἴδιον B: τοῦτο φησὶν ἴδιον εἶναι ἃ 

13 μεγαλοπρεπέστερον B οἱ Arist.: μεγαλοπρεπές ἃ 14 μὲν B: om. ἃ 19 ποιχί- 

λοις B: πεποιχιλμένον ἃ 20 φησι ---τινας a: om. B 21 post χατοιχομένους add. 

οὕτω φησί a: om. B 22 εὐφιλοτίμητα B et Arist.: ἀφιλοτίμηητα a 23 ὡς B: 

ὥσπερ a 24 καλοῦμεν B: τοῦτον xahodpev a ἀπὸ πατέρων B: ἀπὸ τῶν πατέρων a 

25 τὸ Β: τῷ ἃ 27 τί ἃ: om. B 30 rhesis usque ad ὁ εἰρημένος (p. 11234) a 
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, , , ~ Ἁ ~ Ἃ . 

γάμους τέχνων χαὶ εὐφημίας χαὶ τὰ τοιαῦτα, φησὶ σφαῖρα μὲν yap ἣ δ8ν 
, ἊΝ Ν » la wy ~ D>) re 

λήχυϑος ἢ χαλλίστη ἔχει μεγαλοπρέπειαν παιδιχοῦ ὑπο" 7, 10 
\ , \ > 5 ’ -" 

γὰρ τούτων τιμὴ μιχρὸν χαὶ ἀνελεύϑερον. χαϑότι χαὶ διαφέρειν τὸ 
> ~ Vv ~ ~ ΄ ΄ - ‘ 

ἐν τῷ EPYW μέγα TOD ἐν τῷ δαπανήματί φησι. χαὶ γὰρ ἢ σφαῖρα xat 
‘ Uae i ‘ ΠῚ rl | 7 

An ae € [2 ve Ἁ 5 νὰ ἌΡ is A 4 . , 

5 ἢ λήχυϑος ἢ χάλλιστη μιχρὰν xat ἀνελεύϑερον ἔχουσι τιμὴν χαὶ δαπάνην. 
> ~ ε΄ \ on ~ iS ld ὡς δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις οὖσι παιδιχοῖς δώροις ἔστι TL τῷ δαπανῶντι μέγεϑος, Ξ 
A > 

ΙΑ 
Ξ 
S οὕτω 6& χαὶ ἐν ἑχάστῳ γένει ἔστι τι οἰχεῖον μέγεϑος. χαὶ λαμπρύνεται 

παρὰ μέλος. παροιμία ἐπὶ τῶν μὴ προσφόρως τι ποιεῖν εἰωϑότων. χαὶ 15 

χωμῳδοῖς χορηγῶν. σύνηϑες ἐν χωμῳδίᾳ παραπετάσματα δέρρεις ποιεῖν 

10 οὐ πορφυρίδας. Μυρτίλος ἐν Τιτανόπασι τὸ τ ὁ ὁ “δεινῆς ἀχούεις, Ηράχλεις, 
τοῦτ᾽ ἔστι σοι τὸ σχῶμμα ἀσελγὲς χαὶ δίεγαριχὸν zal σφόδρα ψυχρόν. 

γελᾶς eyes \ av ~ ΄ \ ΄ Me ~ > Ὁ, ye ΩΝ ἡ γελᾶς, ὁρᾷς τὰ παιδία". διασύρονται γὰρ οἱ Μεγαρεῖς ἐν χωμῳδία, ἐπεὶ 
5 ~ ~ 3 ~ ~ Vv ‘ 

χαὶ ἀντιποιοῦνται αὐτῆς ὡς παρ αὐτοῖς πρῶτον εὑρεϑΞίσης, εἰ Ye χαὶ Σου- 

σαρίων ὃ χατάρξας χωμῳδίας "ΠῚ ὡς φορτιχοὶ τοίνυν χαὶ Ψψυχροί 
» 15 διαβάλλονται, χαὶ ΠῚ χρώμενοι ἐν τῇ παρόδῳ. χαὶ γοῦν ᾿Αριστο- 20 

φάνης ἐπισχώπτων αὐτοὺς λέγει Tov “μηδ᾽ αὖ γέλωτα δίεγαρόϑεν χεχλη- 
μένον. ἀλλὰ χαὶ ᾿Ιὐχφαντίδης παλαιότατος ποιητὴς τῶν ἀρχαίων φησὶ 
᾿διεγαρικῆς χωμῳδίας + ἄσμα δίειμαι αἰσχυνόμενος τὸ δρᾶμα Μεγαριχὸν 
ποιεῖν. ὃδείχνυται yap ex πάντων τούτων ὅτι Μεγαρεῖς τῆς χωμῳδίας 

20 ebpetat. 

p. 112305 “Ὁ γὰρ μιχρῶν ἄξιος xat τούτων ἀξιῶν EautoOV σώφρων. 

ἴΛξιον Sein πῶς TOV Πα here! υἱιχρῶν ἄξιον χαὶ τούτων 
ἀξιοῦντα ξαυτόν (πῶς γὰρ ἄν τις ἀρετὴν ἔχων εἴη μιχρῶν ἄξιος:) 7 πάλιν 
τὸν μιχρόψυχον μειζόνων ἄξιον ὄντα ξαυτὸν ἐλαττόνων ἀξιοῦν. πῶς γὰρ 
ἐν χαχίᾳ τις ὧν ἄξιος υειζόνων ἀγαϑῶν; ἣ τὸ ἄξιον μειζόνων χαὶ ἐλατ- τῷ σι 

΄ δὴ \ 5 ΄ \ λὶ v ΄ >) Bes \ or SUSE 

TOVMY προς TAS EVEPYSLAS 2G2sls. les ξργα λαμβάνει. οὐ TOGS τας EScEls* ST 

\ ~ Vv \ c Vv \ ς , ΄ X > . ,] Ἑ Vv ga γὰρ τοῖς ἔργοις χαὶ ot ἔπαινοι χαὶ at τιμαί, ὁ μὲν οὖν μεγαλόψυχος εἴη 35 

ἂν μεγάλα τε χαὶ λαμπρὰ διαπρασσόμενος χαὶ ἄξια τούτων φρονῶν: (διὸ 

δεῖ αὐτῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ἀγαθῶν“) 6 ὃὲ σώφρων 
~ ΄ ~ Ὑ + ~ a 30 tats ἐνεργείαις ἃς ἐνεργεῖ πρὸς τοὺς πέλας, οὔσαις οὐ λαμπραῖς οὐδὲ 

9) 

υεγάλαις, ἐπίσης χαὶ τοῦ τιμᾶσϑαι χαταξιοῖ Eavtov. εἴη δ᾽ ἄν τις ἔργων 

αὐτοῦ ex προγόνων χαὶ ἐξ αὐτοῦ μειζόνων εἰς τὸ χοινὸν πεπραγμένων 

1 φησὶ B: προστίϑησι a 4.5 ἣ λήκχυϑος ἡ καλλίστη καὶ ἡ σφαῖρα a 9. χωμωδοῖς [ἢ p Ι ee i f Peon i 
B et Arist.: χωμῳδῶν a 10 Μυρτίλος] Frg. Com. Gr. 1 100 11 418 Meineke, Frg. μᾳ , Frg 
Com. Att. [ 253 Kock Trtavoract Meineke: τιτανόπαισι Ba τὸ δεινῆς] v. Eupolid. i 
Π 521 Mein., 1328 Kock 12 γελᾶς a: σέλας B: γελᾷ yap ws Cobetus 15. 16 Ἄρι- 

στοφάνης)] Vesp. 57, ubi χεχλεμμένον 17 Ἐχφαντίδης) 1113 Meineke, I 9; III 710 

Kock τῶν ἀρχαίων ποιητὴς a: ποιητὴς τῆς ἀρχαίας Diels 18 dopa δίειμαι) με- 

ϑίεμαι Bywater BOOMERS B: αἰσχύνομαι a 21 rbhesis usque ad τῶν μεγίστων 

(p. 112516) a 22 post ἀξιον add. ἐπὶ τούτῳ a: om. B 23 ἑαυτὸν ἀξιοῦντα a 

24 cov Bz: té a 24. 25 yap ἐν B: yap av ἐν ἃ 27 ὁ μεγαλόψυχος μὲν οὖν ἃ 

28 διὸ --- ἀγαθῶν (29) ἃ: om. Β 90 ἃς B: αἷς ἃ oe ἐκ 18: τχαὶ ἐκ 5 



[Sal 

10 

15 

30 

1 χαὶ μικροψυχίαν B: τε καὶ μικροψυχίαν a ἐπιζητήσειε ἃ: ἐπιζητήση Β 2 ἀξιοῦν 

B: ἀξιῶν ἃ 0 ἀλλὰ Β: ἀλλὰ διὰ ἃ 8 μάλιστα ἂν οὐ Arist.: μάλιστα ἄξιος 

ἂν ἃ rhesis usque ad οὐδὲ ἀδιχεῖν (p. 11236382) a 12 φησίν] cf. A ὃ 

p- 1095625 13 πρὸς ἑαυτὸν B: καὶ πρὸς ἑαυτόν ἃ οἱ Aristoteles 14 τιμῆς éav- 

τόν ἃ ἢ Β: ἤπερ a 10 ὁ μεγαλόψυχος ἀξιοῖ ἃ εἶπε] p. 112389014 22 τὸ 

scripsi: τῷ Ba 24 rhesis usque ad περὶ αὑτόν (p. 1124412) a 26 zat B: tov a 

81 χαὶ et ὅτι B: om. a 
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ἑαυτὸν ἐλάττονης τιμῆς ἀξιῶν διὰ ταπεινότητα χαὶ μιχροψυχίαν. ἐπι 

δ᾽ ἄν τις χαὶ τίς ἐστιν ὃν 2 υξιζόνων μὲν ξαυτὸν ἀξιοῦν ἢ ἄξιός 
> > ‘ , ε 3p «ὦ ~~ 

οὐ μὴν διὰ Uses ὃ γὰρ μειζόνων, φησίν. ἑαυτὸν ἀξιῶν 7 ἔστιν 
ᾧ 

Ὡ ny ΠΣ Φ ἣν J 
Ἢ ~ ~ a n 

οὐ TAS χαῦνος. 7 λέγοι ἂν U7, (es ὅσοι δι᾿ ἐπ τιβουλὴν χαὶ μνώμενοί 
ἐξ arty 2 ponies 

τι μεῖζον διὰ τοῦτο μειζόνων αὑτοὺς χαταξιοῦσιν ὑποχρινόμενοι χαὶ προσ- 

ποιούμενοι. οὐ διὰ γχαυνότητα ἀλλὰ πανουργίαν: ὃ γὰρ χαῦνος ἠλίϑιος. 

οὐχ ἐπίβουλος. ᾿ 

Ρ. 1123616 [Περὶ ἕν μάλιστα dv εἴη. 

Δηλονότι τὸ μέγιστον, ἕν γὰρ τὸ μέγιστον ὑπάρχει. ἄξια δὲ λέγεται, 

oO [0] io [ΟἹ ῳ ̓  <a 

“« Ov = 

a εἰ - ἀξ . = any = 

χαϑὸ ἀξιούντων τινῶν γίνεται. τῶν | δὲ ἐχτὸς ἀγαϑῶν φησι τὴν τιμήν. δὅ4ν 

τὰ γὰρ οἰχεῖα ἀγαϑὰ τῶν σπουδαίων ἕκαστος ἔχει παρ᾽ ξαυτῷ ἢ ὃὲ τιμὴ 
? wy ΄ \ > ΄ a. ΄ 5 , 

ἐπ᾿ ἄλλοις, ὡς χαὶ αὐτὸς οὗτός φησιν. ὃ δὲ μιχρόψυχος ἐλλείπει 

ρὸς ἑαυτόν. διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ ἐν χαχία ἐστὶ καὶ ἔστι χαχὸς διὰ τὴν 
Seance Ne BNO VOCE ROMEAUCND: TCG ome π᾿ “πΠη- πρὸς ἑαυτὸν ἐλάττωσιν. ἐλάττονος γὰρ ἑαυτὸν τιμῆς ἀξιοῖ ἣ ἔστιν ἄξιος. 

> 

> \ ΄ , 5 ~ 5 ~ , , ΄ 

οὐ μὴν τόν γε μεγαλόψυχον: οὐχοῦν εἰ τοῦ χαύνου μειζόνων ἑαυτὸν 
-- ε , , (ad ~ , » 2) 5 , ε \ 

t 6 eee εἰκότως tH μεγέϑει axpoc ἐστίν, ὡς εἶπε. χαὶ 

μεγίστων ὃ ἄριστος. ἄριστος γὰρ ὁ τῶν μεγίστων ἄξιος. χαὶ πῶς 

ἄριστος, λέγει. δόξει γάρ, ae εἶναι τὸ ἐν τον ἢ ἀρετῇ μέγα τοῦ 

υεγαλοψύχου. εἰ δὲ τοῦτο, εἴη ἂν ἣ μεγαλοψυχία τελειότης πασῶν τῶν 

ἀρετῶν χαὶ μεγαλόψυχος ὁ πάσας τὰς ἀρετὰς ἔχων μετὰ μεγέϑους. εἶτα 
ὅ ἐστιν ἢ ἐνέργεια τοῦ μεγαλοψύχου χατὰ πάσας τὰς ἀρετ b} ΑῚ 

γετὰς παρατίϑεται. 

οὔτε γὰρ τῷ μεγαλοψύχῳ ἁρμόζει τὸ παρασείσαντι φεύγειν ὑφορωμένῳ 

or 

χίνδυνόν τινα" οὐ γὰρ μεγαλοψύχου τοῦτο. 1 

"7 . rod ae ~ 

p. 1123032 Τίνος yap évexa πράξει αἰσχρὰ ᾧ οὐδὲν μέγα; 

Οὐδὲν μέγα τῷ | το τῶν ἄλλων τ ἀγαθῶν, εἴ γε 30 
> εὐτυχεῖ τοῦ μεγίστου χαὶ τὰ ἄλλα ΠῚ τοντος διὰ pera Beenie 

τῇ παραϑέσει γὰρ τοῦ μεγίστου δόξαι ἂν οὐδὲν εἶναι τὰ μὴ τοιαῦτα. 

σμιχρὰ Ἰὰρ τῷ μεγεῦει λειπόμενα, χαὶ ἼΔΗΣ: ἐν ᾧ τὸ ἔλαττον ἔχουσι. 

τὸ ὃὲ μέγιστον ἢ τιμή ἐστι. πάντα γὰρ τἄλλα Ot αὐτὸ τῶν ἐχτὸς 

ἀγαθῶν. τῆς a yap ἀῦλον ἢ τιμή" χαὶ τοῦτο δῆλον ex τοῦ λόγου 

ὩΣ 

~ > ~ v i > ᾿Ν \ » o 

τῆς ἀρετῆς, εἴ γέ ἐστιν ἀγαϑὸν ἐπαινετόν. διὸ χαὶ εἴρηχεν ὅτι ἔπαϑλον 

τῶν χαλλίστων ἣ τιμή. οὐ γὰρ οἷον τε εἶναι ἄνευ χαλοχαγαϑίας. δείξας 2 
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10 

‘ 
΄ \ 

TY, (ow 
Vv ΄ 

γεγχε τὸ ἔοιχεν οὖν ἣ μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις ε 
“ aes ee εἰ Ξ - ‘ ν = A vege a ee 4 3\ ἐν = wv 5 4 

ἀρετῶν. μείζους yap αὐτὰς ποιεῖ χαὶ (ob) γίνεται ἄνευ ἐκείνων, 
wv . 5 ΄ ‘ 3 ΄ 

ἄνευ δηλονότι χαλοχαγαϑίας. χαλοχαγαϑίαν γάρ φασι τὴν σύμπασαν ἀρετήν. 
~ atid Vv 

σαφῶς GS ASYEt τὸν υεγαλόψυγον χαὶ πως ξχξι περὶ τιμὰς χαὶ ἀτιμίας. 

ry \ ~ 0 v e ~ 

p. 1124212 Μάλιστα μὲν οὖν ἐστιν, ὥσπερ εἴρηται, 6 μεγαλόψυχος. 
ῃ 

Συμβάλλεσϑαί τι χαὶ συναίρεσϑαι χαὶ τὴν εὐτυχίαν εἰς μεγαλοψυχίαν 

φησί, χαὶ πῶς, προστίθησι. τὰ γὰρ ἀπὸ τῆς τύχης ayaa πρὸς τιμὴν 

συμβάλλονται" τιμῶνται γὰρ οἱ ταῦτα ἔχοντες. διὸ χαὶ γίνονται οἵ Je 

αὐτὰ μεγαλοψυχότεροι χαὶ ot τυγχάνειν ταύτης χαταξιοῦντες ax αὐτῶν 

ἐγένοντο αἰρόμενο! πρὸς αὐτήν. ἔτι εἰς αὶ μεγαλοψυχίαν συμβάλλεται τὰ ἐχτὸς 
ἊΝ ayaa zat διὰ τὰ ἔϑη. ε γὰρ ἐκ τῶν ἐθῶν at ἕξεις, ἐθίζεσθαι δὲ τὰ 

ied ~ ~ » ~ - 

OTL TOD [2 '“αλοιψύχου χαῦὸ peyahou νυγχος τὸ χατὰ πᾶσαν ἀρετὴν ἐνεργεῖν, 4: 
. 

? 

ι 

50 

τοιαῦτα οὐχ οἷόν τε χα ρή γητον ὄντα, συγαίρον ται χαὶ ἀπὸ τούτων. χαὶ εἰς HAV . 

‘ ἣ 7 Ce oD 

τιμὴν δὲ ὅτι οἱ ἐν τούτοις ὄντες δοχοῦσιν ἐν ἀγαϑοῖς ὑπερέχειν. -. πᾶν δὲ 
\ ~ 5 ~ « le ΟὟ δ 5° Ἃ > 7 ~ 

τὸ τῷ aya ὑπερέχον τιμιώτερον. λέγοι δ᾽ ἂν διὰ τοῦτον" ὅτι χαὶ τῶν 
/ 5 G~ , oh ets , 

τοιούτων ἀγαϑῶν ἀντιποιήσεται πάλιν ὃ ΒΕ Τα ΟλτΕ. χατ᾽ ἀλήθειαν μὲν 
> 

οὖν ὁ ἀγαϑὸς τιμητέος χαὶ χαϑὸ ἀγαϑός. ἤδη ὃξ ἄμφω. οἷς ὑπάρχει, πρὸς 

τῇ ἀρετῇ χαὶ τὰ ἄλλα ayadd, οὗτοι μᾶλλον ἀξιοῦνται τιμῆς. τοὺς χαύνους 
a7 ἣ -- ς ΄ ¢ > ΄ ὌΝ 
62 φησι μιμεῖσθαι βούλεσϑαι τοὺς μεγαλοψύχους., ἐχπίπτειν Ys μήν, μηδὲν 

- 5 ~ x3 > 7. ec ?Ty 

ἔχοντας τῶν ὧν βούλονται μιμεῖσϑαι, ἀλλὰ διαχένους ὄντας. οὐ ῥάδιον 

φέρειν ἐμμελῶς τὰ εὐτυχήματα οἷον οὔτε πλοῦτον οὔτ᾽ ἄλλο τι, ὅτι μηδὲ 
- ΄ 5 - ΄ ΄, Vv > 

τῷ νοσοῦντι τὰ ὑγιεινὰ συμφέρει ἀλλὰ τῷ ὑγιαίνοντι. οὐχ ἔστι δὲ 

αιχροχίνδυνος. ὃ πολλὰ τιμῶν ὑπὲρ πολλῶν χαὶ χινδυνεύειν αἱρεῖται. 
c f ὯΝ 2 Ἁ - ~ < oR A 

ὑπερ γὰρ ὧν TULA TLS, χαὶ χίνδυνον UVOLOTATAL, ὃ δὲ ολιγα τιμῶν ὑπὲρ ολῖγων 
i 

4 vn as ‘ \ ‘ 3 ~ 

χαὶ χινδυνεύειν ἂν ἕλοιτο: τοιοῦτος GF 6 μεγαλόψυχος. τὰ γὰρ ἀληϑῶς 10 

τιμῆς ἄξια τούτῳ τίμια“ ταῦτα δὲ ὀλίγα. διὸ χαὶ ὀλιγοχίνδυνος ual usya- ed ᾿ ἱ ἘΞ 

[Ὁ 
\ \ ΄ \ > 

& "τὰ tluta) καὶ otos ed ~ o ~ a ἴω - < (=) ’ . 
Cc. al a@- 

“S) pw - 
Q- 
“5 -΄ 

υεγάλων (τοιαῦτα 
\ δ ΄ \ 5 »7, ν ἀξίαν πράττων χαὶ οὐχ οἷός τε ὧν 

ele Aes = .2 ἊΣ ΡΥ. Ω ee ae ap tins ’΄ as) > ~ 4 ἘΞ frie 

εὐεργετεῖν ἀφειδήσει τοῦ βίου. εὐεργετούμανος 0 αἰσχύνεται. οὕτω 
’ (2 , » ~ >» 5 ΄ ἿΝ 5 , x 

γὰρ προσοφλήσει ὁ ὑπάρξας, ἀντευεργετεῖν δηλονότι διὰ πλειόνων χαὶ 

εἰς πλείονα πλεονεχτήσει. τὸ ὃὲ Sesser ἀντὶ τοῦ ὃ προχαταρξάμενος. 

Wz is ΄ , vy) ~ ~s , > - 

Εἰπὼν περὶ τῶν μεγαλοψύχων ὅτι ᾿μνήμονες μᾶλλόν εἰσιν ὧν εὖ 30 

2 ἔοικεν οὖν Ba et Arist. codd. LbMb: ἔοιχεν μὲν οὖν Arist. vulg. ὃ οὐ ἃ: om.B 4 φασι 

Β: λέγουσι ἃ 6 rhesis usque ad τὰ 6° ἀηδῶς (p. 112415) ἃ 8 τύχης a: ψυχῆς B 

9 συμβάλλονται B: συμβάλλεται a 10 αὐτῶν seripsi: αὐτῆς Ba 11 ἐγένοντο B: ἐγγίνον- 

ταιἃ αἱἰρόμενοι ἃ: αἱρούμενοι ΒΟ αὐτήν scripsi: αὐτό Βα συμβάλλεται Β : συμβάλλονται ἃ 

13 ἀπὸ τούτων Diels: ταῦτα B 11 οἷς ἄμφω ἃ 19 ante βούλεσθαι ins. μὲν ἃ: om. Β 

23 xat_B: om. a 24 ὑφίσταται B: ἐφίσταται a 25 ἀληϑῶς B: ἀληϑῆ a 27 yap 

et τοιαῦτα δὲ ta τίμια a: om. B 32 rhesis usque ad δι᾿ εἰρωνείαν (p. 1124030) a 
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= 

πεποιήχασιν ἢ ὧν εὖ πεπόνϑασι (τοῦτο δὲ οὐχ ἐν τῷ figs aa? εἴρηχε 5Av 
Ἂ μὰ ἘΠ > ey eee eo NPE οἱ 3 ΄ \ με: πεν 

γὰρ ὅτι πλείω ἀντιποιοῦσιν. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς λόγοις" . ὑπερεχομένου γὰρ τὸ εὖ 

a οἱ δὲ τρξιοις ιν ϑέλουσι᾽ διὸ τὰ μὲν ὅσα ὃν ἐποίησαν τινες 
΄ 5 g a ΔΎ, ἀχηύηυσιν ἡδέως, οὐχ Hate ὃξ ὅσα εὖ ἔπαϑον), συνέστησε τοῦτο οὕτως 

ὃ ἔχον χαὶ ἐνδόξως. χαὶ γὰρ τὴν Θέτιν φησὶ nap’ ὋὋΟμήρῳ διὰ τοῦτο μὴ 
\ 

λέγειν τὰς εὐεργεσίας τῷ Διί, μηδὲ τοὺς Λάχωνας τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 
3 “ ~ Ps \ 

ἀλλ ἃ ἐπεπόνϑεσαν εὖ. χαὶ τὰ μὲν τῆς Θέτιδός ἐστι ταῦτα ᾿Αχιλλεὺς 3 
Ov 

, [4 " 7 » 

πρὸς αὐτὴν λέγων “πολλάχις γὰρ σέο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄχουσα 
Ξ- , wv l4 ἐντὶ 4 v > +¢ b] 4 

εὐχομένης. ὅτ᾽ ἔφησϑα χελαινεφέι Κρονίωνι: οἴη ἐν ἀϑανάτοισιν ἀειχέα 
- ΄ ~ 7} »» r > 

10 λοιγὸν ἀμῦναι. ὁπότε uty Evvdzjon” χαὶ τὰ ἑξῆς" ἢ υὑέντοι Θέτις δεομένη 
> SN ΄ 3559) 3 ΄ ote pee , 

AvTa eels OKK ἐνοειχνυται μόνον ces Zed TATED, 
" ἘΦ ΄ -ς ΄ " x v \ 91 

εἴ ποτε δή σε μέτ᾽ ἀϑανάτοισιν ὥνησα ἢ ἔπει ἣ ἔργῳ. τὸ δὲ περὶ Λαχε- 
- ~ cms ae 

δαιμονίων τοιοῦτον: ἱστορεῖ Καλλισϑένης ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ᾿“Ελληνικῶν, 35 
» 

μη 
ι 

ὅτι) Θηβαίων εἰς τὴν Λαχωνιχὴν εἰσβαλλόντων, ἔπεμψαν Λαχεδαιμόνιοι 
\ C ΄ ΄ \ “ x \ DAG , πρὸς ᾿Αϑηναίους περὶ συμμαχίας λέγοντες χαὶ ὅσα μὲν τοὺς ᾿Αϑηναίους 

x ΄ > Cot EE, > ΄ c 
πεποιήχασιν οἱ Λαχεδαιμόνιοι εὖ, τούτων Exdvtes ἐπελανϑαάνοντο,. ἃ 
>? \ > AC ΄ 5 \ Pin Fi aT. We Rs 
δ᾽ αὐτοὶ πρὸς ᾿Αϑηναίων χρηστὰ enexovderoav, τούτων ἐμέωνηντο, 
Go ae ας > \ > er \ πὰ τὰ e 
ὡς διὰ τούτων αὐτοὺς ἐπαξόμενοι πρὸς συμμαχίαν μᾶλλον. ὑπηρε- 
τεῖν 6& προϑύμως, οἷον εὖ ποιεῖν χαὶ ἐπιδιδόναι (χαὶ παρέχειν) ἢ 
ς > > , ΄ 80 ὑπηρετεῖν τοῖς δεομένοις αὐτοῦ. χαὶ ἐν ἐχείνοις μὲν σεμνύνεσϑαι 40 

> > > és bo a ey 2: oY ΕΘΝ“ hee mee εἴων 5 rae 4 > > ~ οὐχ ἀγεννές. πρὸς τοὺς ἐν ἀξιώματι λέγει tov μεγαλόψυχον, οὐχ ἐν τῷ 
΄ re ~ 93)? Gg. , 

σεμνά τινα λέγειν περὶ αὑτοῦ (φορτιχὸν γὰρ τοῦτο), GAN ὅτι τὴν σξευνότητα 

οὐχ ἀφαιρήσει αὐτοῦ τὸ ἐντυγχάνειν τοῖς ἐν ἀξιώμασιν. ἡ οὗ πρωτέυουσιν 
» σ 2) > “Ο \ x Aa στρ Zp Ε Ἔ 

ἄλλοι, ἵνα μὴ ἐνταῦϑα τὸ δεύτερον ἀποφέρωνται. χαὶ ἀργὸν εἶναι χαὶ 
“ i ~ - / Ἂν x X ~ ~-F 

υελλητήν, ἀντὶ τοῦ ὀξυχίνητον μὴ εἶναι μηδὲ πρὸς πᾶσαν πρᾶξιν ἕτοιμον. τῷ οι 

> > a ς , ΄ , ~ “ ΄ ᾿" 

ἢ γὰρ ἐφ᾽ οἷς μεγάλαι αἵ τιμαί, τούτων πραχτιχός, 7 ὅπου μέγα τὸ 
προχείμενον ἔργον χαὶ ὑπὲρ μεγάλου τινὸς αἱ πράξεις. χαὶ ὀλίγων μὲν 45 

΄ 1 v ee: , a. \ "»7] + te 

πραχτιχόν. οὐ γὰρ ἔργων πλήϑει, μεγέϑει ὃξ τὴν ἀξίαν ὁρίζεται. 

Ρ. 1124030 Εἰρωνεία δὲ πρὸς τοὺς πολλούς. | 

80 ᾿Αντὶ τοῦ οὐχ ἐξαγγελτιχὸς πρὸς τοὺς πολλοὺς χαὶ τυγχάνοντας τῶν δῦτ 

2 τὸ Β: τοῦ a 3 an τινας} 4 ἡδέως ἀχούουσιν a 8 λέγων] Hom. Tl. A 396 

9 οἴη Homer: εἴη Ba 10 χαὶ τὰ ἑξῆς B: ὀλύμπιοι ἤϑελον ἄλλοι. ἤρητ᾽ ἠδὲ ποσειδάων 

καὶ παλλὰς ἀϑήνη ἃ 11 διὸς B: tod διὸς ἃ λέγουσα] A 503 13 χαλλισϑένης a: 

δημοσϑένης B. ef. Callisthenis frg. 12 Muller πρώτη B: πρώτῳ a: πέμπτῃ Miller 

14 ὅτι a: om. B 15 ἀϑηναίους a: τοὺς ἀϑηναίους B περὶ συμμαχίας B: συμμαχίας 

δεόμενοι ἃ λέγοντας Diels zat Β: ἐπὶ τῶν ᾿Αϑηναίων ἃ 16 οἱ Λαχεδαιμό- 

νιοι πεποιήχασιν ἃ éxdvtes ἐπελανϑάνοντο B: ἐπελάϑοντο ἑχόντες ἃ 17 χρηστὰ πρὸς 

᾿Αϑηναίων ἃ ἐπεπόνϑεσαν Miiller 18 essai B: thy συμμαχίαν a 19 χαὶ 
παρέχειν a: om. B 22 τὴν B: τὸ ἃ 23 post ἀφαιρήσει add. τὶς a: om. B 

τὸ ἐντυγχάνειν B: ἐντυγχάνων a 24 χαὶ ἀργὸν B: ἐναργὸν ἃ 25 μελλητὴν Arist. vulg.: 

μελητὴν Ba et Arist. codd. HaLbMbOb 29 aaa Ba et Arist. codd. praeter Nb: 

elowva Nb et Arist. vulg. rhesis usque ad ὥσπερ εἴρηται (p. 1125935) a 
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προσόντων αὐτῷ. TH χαταφρηνεῖν αὐτῶν χαὶ wy ἀξίους οἴεσϑα! εἰδέναι 
) > , \ 

κα AvtoOy~ GLO χαὶ τῆς παρ᾽ αὐτῶν δόξης χαταφρηνητιχός" πρὸς \ 
3 ΄ 

τὰ δῆτ 
ed - 
SvTOL 15 

= 4 Ξ ot ‘4 59. o , Ἢ 5 Co a ‘ ~ 5 / τ Ω-π “- 

τοὺς σπουδαίους ἀληϑευτιχός. οὐχ ὑποστελλόμενος (τὴν) τῶν οἰχξίων σγα)ῶν 
Ψ ΕῚ 5» v ~ , 

μήνυσιν πρὸς αὐτούς. GAN οὐδὲ πρὸς ἄλλον ζῆν δυνατόν φησι. τὸ 
5» 

Qi 

© 

. 
γάρ 
ἘΠῚ 

eh vs a ,ὔ Fa C= I] ΡΥ ΦῚ - “ΝᾺ 

πρὸς ἄλλον δούλου χαὶ δουλοπ ρεπες, ὡς ἐν [[ολι τείαις OSOELKTAL. - τοῦτο OE 

indy ὅτι οὐδὲ τοιοῦτος ὃ yeyahsbuyos οἷος πρὸς ἄλλον ζῆν χαὶ ἄλλῳ 

DO, ρεσϑαι χαὶ OT του ἀλλ᾽ ἣ πρὸς φίλον (φίλος δὲ τούτῳ 
ε \ ἔκ, 

εἴη ἂν ὃ a ταδός τε χαὶ ὅμοιος" δουλιχὼὸν γὰρ τὸ πρὸς ἄλλον ζῆν), τούτου ! i 
“9 Ne τ φεηΞ aoe (4 2 (ee a σημεῖον παρέϑετο TO τε πάντας τοὺς χόλαχας πρὸς ἄλλους ζῆν, at 

© xn ~ Ἁ ‘ . 

10 ταπεινοὶ διὰ τοῦτο χαὶ ϑητιχηί, xal τὸ τοὺς ταπεινοὺς χόλαχας εἶναι. ὩΣ" ᾿ 

2) ΝΕ 39) 3 4 ΄ 2 , >} ar 

οὔο ETALVETLKOS, φησιν, ἔστι, διόπε 9 0006 χαχολόλγ {9S, τουτέστι OS 

χαὶ 20 

Ohh 

TY ν 

5 x9) ak > ~ τὰ 
αὐτὴν αἰτίαν, δι’ ἣν οὐχ ἔστι χαχολόγος, οὐδὲ ἐπαινετιχός: τοῦτο δὲ 
oa > ν΄ ~ 

ὅτι une ἀνθρωπολόγος, ὅτι μήτε ἑαυτὸν ἐπαινῶν μήτε ἄλλον ψέγων, 

ἀλλ οὐδὲ τὸν ἐχϑρόν, εἰ wy δι᾿ ὕβριν, τουτέστιν εἰ uh ἐξυβρίζοι. 
15 ee (ap ὑβρίζει χαὶ διαβάλλει ((τοιοῦτον γὰρ ἣ ὕβρις). ἀπόντας Ge 

πο τ χαὶ ἄχαρπα (τῶν) χαρπίμων χαὶ ὠφελίμων. φιλο- % 

τ 1: γὰρ τοῦτο, οὐχ αὐτάρχους οὐδὲ ΕΟ (pe οὐ γὰρ σπευστιχὸς 

ὃ περὶ ὀλίγα σπουδάζων, ὡς ὁ περὶ πολλά. ἐχεῖνος γὰρ διὰ τὸ 
πλῆϑος ἐπείγεται es σπεύδειν. ἣ δ᾽ ὀξυφωνία xat ἢ ταχυτὴς (διὰ) 

20 τούτων, ἤτοι διὰ ταῦτα, διά τε τὸ σπουδάζειν χαὶ διὰ τὸ μέγα ἡγεῖσϑαι 

τοῦτο ὑπὲρ οὗ ἐπιταχύνεται χαὶ ὀξεία χρῆται τῇ φωνῇ. εἰπὼν ὃὲ περὶ 

τοῦ μεγαλοψύχου ξξῆς λεῖει περὶ τοῦ μιχροψύχου χαὶ χαύνου. λέγει δὲ 

τὸν πο τον ἄξιον ὄντα ἀγαϑῶν ἑαυτὸν ἀποστερεῖν, ἐπεὶ ἄξιος τιμῆς 3 

ὧν οὐχ ἀξιοῖ ταύτης ἑαυτὸν διὰ μιχροψυχίαν χαὶ εὐτέλειαν χαὶ τὸ ἡγεῖσϑαι 

25 ὑπὲρ αὐτὸν εἶναι τὰ ἀγαϑά: διὸ χαὶ χαχία" χαχοῦ γὰρ χαὶ οὐχ εὖ συνει- 

δότης τὸ μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν ἀγαϑοῦ. ἀλλὰ χαὶ τὸ ἀγνοεῖν ξαυτὸν χαχία. 

ὅτι δὲ ἀγνοεῖ ἑαυτὸν, δῆλον. ὠρέγετο γὰρ ἂν ἀγαϑῶν χαὶ αὑτὸν ἠξίου 
τοιούτων ὄντα ἄξιον. οὐ UyY ἠλίϑιοι οἱ τοιοῦτοι δοχοῦσιν εἶναυ ἀλλὰ 
υᾶλλον νοεροί, τουτέστι δριμεῖς χαὶ ἐπινοητιχοί, οὐ γὰρ ὡς ἐπαινῶν 

80 αὐτοὺς τὸ νοεροὶ προσέϑηχε" χείρους γοῦν φησιν αὐτοὺς τῶν χαύνων εἶναι. 85 

χαὶ υᾶλλον ἀντιχεῖσϑαι τοῖς υξγαλοψύχοις. χαίτοι τοὺς χαύνους ἠλιϑίους 

λέγει. 4 τοιαύτη δὲ δόξα, ἤτοι ὑπόληψις, ἣν ἔχουσι περὶ αὑτῶν ol 
υαἱχρόψυχοι, χείρους ποιεῖ τῶν χατ᾽ ἀξίαν ἐφιεμένων, μηδενὸς αὐτοὺς ἀξίους 

Ι τῶ Β: toa οἴεσϑαι B: αὐτοὺς ἡγεῖσϑαι τοῦ ἃ 2 χαταφρονητιχός B: ὑπεροπτιχός ἃ 

3 τὴν a: om. B ὃ δουλοπρεπὲς a: δουλοπρεποῦς B πολιτείαις B: πολιτιχοῖς a] ef. 

A 4 p. 1254815 6 ζῆν zat ante Srypeteictar inserit a: om. B 12 αὐτὴν seripsi: 

τοιαύτην Ba 13 post avipwroddyos addit τί δὲ τοῦτο, ἐπάγει a: om. B 14 ἐξυβρίξοι 

a: ἐξυβρίζει B 15 διαβάλλει καὶ ὑβρίζει a τοιοῦτον γὰρ ἡ ὕβρις ἃ: om. Β 10 τῶν 

a: om. Β 18 ὡς B: ὥσπερ a τὸ B: om.a 19 xat σπεύδει a: om. B διὰ 

a: om. Β 20 ἤτοι B: τουτέστι a ἐπιταχύνεται Diels: ἐπιταχύνει te Ba 23 ἐπεὶ 

B: ἐπειδὴ a 24 χαὶ εὐτελείαν B: τὲ χαὶ εὐτελείαν a 20 ἀγαϑοῦ Β: ἀγαϑῶν ἃ 

28 ἠλίϑιοι Ba: ἠλίϑιοί ye Arist. οἱ τοιοῦτοι ἃ: τοιοῦτοι οἱ B 30 νοεροί Ba et 

Arist. codd. Lo Mb: ὀχνηροί Arist. vulg. χείρους B: χείρονας a 92 ἤτοι B: ἀντὶ τοῦ 

ἣ τοιαύτη δὲ a ἣν Β: ὁποίαν ἃ 33 ποιεῖ a: ποιεῖται Β ἀξίους αὐτοὺς ἃ 
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~ ~ +p ~ ~ \ > > -ν» ἀγαϑοῦ ἡγεῖσθαι. χαὶ τῶν πράξεων τῶν χαλῶν χαὶ τῶν ἐπιτηδευ- 5 
X ε v > ~ > sp 

υάτων ἀφίστανται ὡς ὄντες αὐτῶν ἀνάξιοι: ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν 
~ - Ἁ ed , Ἂν > ~ 5 ~ 

ἀγαὺ ῶν aieeione αὑτοὺς ὑπολαυβάνοντες ἀφίστανται, οἷον TITS ἀρχῆς 
πηηξεδηίας οἱ Oz αῦνη ἐλίϑιηι TYYOOD) Sy “ἀρ χαὶ of yoowyyot TAOS plas. DL Gs χαυνηι { tuloOt. Lat IGUY μὲν 5 LO χαι Ot PAXGOUDY Ot 

re \ > ? ~ ce > ve ΄ lA ~ \ > Wy 

εαυτοὺς ἀλλ ἀφανεῖς ἧσαν ἀποχρύπτοντες ἑαυτούς (τοῦτο γὰρ ἦν ἴδιον 
her € εν 957% > ~ e ᾿ > ~ , \ ~ > 

αὐτῶν), οἱ GE ἠλίθιον ἐπιφανῶς ἑαυτοὺς ἀγνοοῦσι. χηρύσσουσι γὰρ 7 εἰς 
f >] ~ ~ ~ / ay 

υέτην αὐτῶν φέρουσιν τὸ Ἰλιθιότητα ἐπιχειροῦτες τοῖς ἐντίμοις. ὧν οὐδὲν 
3 ~ 4 , . ΄ 

αὐτοῖς μέτεστι. διὸ χαὶ ταχέως χατάφωροι γίνονται. ὅτι ὃὲ ἀντίχειται 
~ \ ) ~ 

μᾶλλον τῇ μεγαλοψυχία. (ἢ μιχροψυχία) τῆς χαυνότητος χαὶ Gt’ 6, σαφῶς 
"Δ , ~rxy . A 

εἶπε. xat Ἰὰρ διότι μᾶλλον γίνεται χαὶ ἔστιν ὥσπερ σύμφυτον διὸ χαὶ 
΄ δυσαποτριπτότερον (διότι γεῖρόν ἐστι τῆς χαυνότητος. χαὶ γὰρ γίνεται 

“ΣΝ i > \ 

ἄλλον χαὶ χεῖρόν ἐστιν, ἐπεὶ χαὶ ὥσπερ συμφυτόν ἐστιν χαὶ duounn- 
σ > τῶν Ry. 5 , ~ ΕῚ 

τριπτότερον), ὥσπερ ἐχεῖ ἢ ἀνελευϑερία τῆς ἀσωτίας ἐδόχει μᾶλλον χεῖρον, 

χαὶ μᾶλλον ἀντιχεῖσθϑαι τῇ ἐλευ ὙΠ ΠῚ διὰ τὸ χαὶ ταύτης συμφυῆ μᾶλλον 
ἐς τι \ Q A 

εἶναι χαὶ διὰ τοῦτο δυσαποτριπτοτέραν [μᾶλλον εἶναι]. 

ρ. 119801 Ἔϊοιχε δὲ χαὶ περὶ ταύτην εἶναι ἀρετή τις. 

kind =A) ee ee 7 at ae ‘ par x ΠΝ Z \ SEN ‘ ~ Ξ υἰπὼν τὴν μεγαλοψυχίαν 1 περὶ τιμὴν εἶναι μεγάλην, φησὶ περὶ τιμὴν 55. 
\ δ Wy ἃ τ 2 ~ >I ΄ ΄ X “δὰ Vv 

χαὶ τὴν ἄλλην εἶναι τῶ ἣν ἐν τῷ ΠῚ λέγει τὸν αὐτὸν ἔχειν 

λόγον πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν, ὃν λόγον ἔχει ἢ ἐλευϑεριότης πρὸς τὴν 772 προς auf ba - ξχξε Ι he Se iS ως τ f 

. ΄ , ΟῚ 

μεγαλοπρέπειαν. ὥσπερ δὲ ἐν δόσει χαὶ λήψει: ὥσπερ ἐν λήψει χρη- 
’ ν > 5 [4 A ‘ >. ’΄ A A cs 

udtwy, ἐν οἷς ἐστιν ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλειψις, ἐν τούτοις ἐστὶ χαὶ μεσότης. 
Vv sy ~ >, id ~ on 2. 

χαὶ ὅτι γε ἔστι πάλιν δείχνυται ex τοῦ ποτὲ μὲν Fuss τὸν φιλότιμον 
΄ > > Ta ‘ 5 4 Ἁ Δ \ 5 αὐ ΗΝ ΄σ 

STALVELY ὡς ZVOPWo7 χαι φιλόχαλον, TOTE OF TOY αφιλοτιμὴν ως 

/ 

USTPLOV χαὶ σώφρονα, ὅπερ εἶπε χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ. ἔστι γὰρ ἣ τῶν 
πολλῶν ἔννοια χατὰ φύσιν πως χρίνουσα τό τε ἐπαινετὸν χαὶ τὸ μή. ὃ 

\ τ \ ΄ " \ v \ ~ Siew ~ ~ > Χ 
χαὶ περὶ τιμὴν πεπόνϑασι. φαυὲν γὰρ ὄντος τινὸς χαλοῦ τῆς τιμῆς εἰ ποτὲ 
ΑΝ rs spe B \ iS aN PSs 1,2. oe ΔΩ Ὰ ῬΡΣ ΑΝ ee] σ = 

υξν STALVOUULSY TOV Oho τιμὴν. TOTS OF φξγομέξν. ΟἾ ΛΩΝ ὡς οἱ HE co εν τι 
e , \ " 45 \ ~ ” 5 , 

pupeay USVOY φέρομεν TO GvOUM, ἀλλὰ πολλαχῶς ἂν ὃ φιλότιμος λέγοιτο. 
ε - ΄ προ τω ΄ \ 3.23 > ~ 

ὡς χαὶ πᾶς ὃ φιλεῖν τι λεγύμενος χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ φιλοτοιοῦτος λεγόμενος. 
\ ~ 7 ‘ ΄ ΄ x ~ \ ΄ 

λέγεται γὰρ φιλόπαις χαὶ ὁ ὡς Get φιλῶν τὰ τέχνα χαὶ ὁ ἀμέτρως ὕπερ- 
΄ ᾿ > 

‘ 7 
> 7 a | a~ ‘ 

βάλλων ἐν τῇ περὶ αὐτὰ σπουδῇ, χαὶ φιλότιμος ὃξ ὁ μὲν ἐπαινούμενος εἴη, 

40 

45 

10 

6 αὐτῶν Β: ἑαυτῶν a ἀγνοηῦσι B: ἀγνοοῦντες εἰσί ἃ 7 φέρουσιν αὐτῶν ἃ 

ἐπιχειροῦντες a: ἐπιχειροῦσι B ὃ χατάφοροι ἃ 9. ἡ μικροψυχία ἃ: om. B 

διὸ B: om. ἃ 10 καὶ γὰρ --- χαυνότητος (11) excluserim 11 διότι --- δυσαποτριπτό- 
τερον (19) a: om. B 12 χεῖρον B: χείρων a 14 ταύτης a: ταύτη B συμφυᾶ 

Ba μᾶλλον Ba: te μᾶλλον a 15 μᾶλλον εἶναι B: om. ἃ 16 rhesis usque ad 

πρώτοις εἴπομεν (p. 1125b14) a 18 ἀρετὴν εἶναι a ἣν a: ws B ἐν τῷ δευτέρῳ] 

ce. 1 p. 1107624 19 ἡ B: om. a τὴν B: om. a 20 ἐν λήψει καὶ δόσει Ari- 

stoteles ἐν (altero loco) B: 6 ἐν a 24 ὅπερ B: ὥσπερ a ἐν τῷ δευτέρῳ] 

e. 9 p. 1109 16 26 περὶ B: παρὰ ἃ χαληῦ τινὸς ἃ 28 ἀλλὰ Β: ἀλλὰ χαὶ ἃ 

29 ὡς καὶ B: ὥσπερ a φιλεῖν Β: φιλῶν ἃ 
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6 μᾶλλον τιμῆς ἀντιποιούμενος παρὰ τοὺς πολλοὺς, ὁ ὃὲ ψεγόμενος ὃ Hby 

μᾶλλον ἣ det τῇ τιμῇ προς χαὶ τὸ παρ᾽ ὧν μὴ Get τιμᾶσϑαι 15 

σπουδάζων χαὶ ἐφ᾽ οἷς μὴ δεῖ χαὶ ἐφ᾽ ὅσον μὴ δεῖ ἢ ὅτε μὴ Get. εἰπὼν 

ὃὲ OTS μὲν τὸν φιλότιμον ἐπαινούμενον, OTE δὲ τὸν ἀφιλότιμον, ἀποδίδωσι 

5 τούτου τὴν αἰτίαν. τῷ γὰρ ἀνώνυμον εἶναι τὴν μέσην ἕξιν, ὡς ἐρρήϑη 
χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ, Bink TEA τὰ ἄχρα ταύτης ἀντιποιεῖται. 

p. 1125015 ᾿Αλλ᾽ ἐπαινοῦντ 

Μᾶλλον γὰρ [ἡ] ὡς δεῖ ἐφίεντα 
τῶν φιλοτίμιων ἡ οἱ πολλοί (ἀπὸ χοιν 

10 τιμῆς ἀντιποιοῦνται ἥπερ οἱ πολλοί. 
~ oN \ ! l4 a 7 

TOLGUVTA!, GLO χα! YSY{OVTAL, OLoTt 

Weed ~ 7 U4 

ὧν οὐ δεῖ τιμᾶσϑαι χαὶ ὅσα ἄλλα. 
~ 5 , ~ ν᾿ Ἁ vw 

τῷ ανώωνυμὴὺ TOU υξσὴὺ TA αἀχρὰ 

> ΄ ἣν ΄ {πὶ ΄ > , 

ἀρνήσει φύσεως τὸ μέσον αἱρούμεθα, Ὁ ἐχστάσει 
, ΄ oO oa ε 

15 Bovdousta. ἰστέο OTL οὐτε ὁ 
\ sn v 

τιυὴν μεταδιώχει οὔτε 

OS ὁμοίως υὑεταδιώχει ς 

αὐτὸ (68) τὸ χαλόν. 
Ce 

Tone ΞΟ σύμμε τρος χαὶ evhoy OS τιμὴ ξ 
‘ ‘ 

20 χάριν χαὶ τὸ μέσον ἐστί τε χαὶ γίνε 
Εἰ 

, , 

τιυία μᾶλλον ἀντιχειμέν 

εἶναι, πρὸς μηδὲν ΠΥ τας τὴ 

ἔχειν πρὸς αὐτὴν ἣ τὴν φιλοτιμίαν. 

αἱ γὰρ μέσαι οὖσ χαλῶς. αι πρὸς 

ἔλλει 
ig 

y ὑποδύονται. π τὴν τῷ oO 

ἀντιχειμένου 

>) , 

p. 1125096 [Ιραότης δ᾽ ἐστὶ μὲν 

Eine χαὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τὴν 
5» > xe 

ἐξ ὧν λέγει; 
πεν \ ἢ ἜΣ NV ἌΝ 

περὶ ὀργάς. δῆλον ὃὲ 

Zen? 
oe 

rhesis inde a δῆλον δ᾽ 

zai ἐφ᾽ οἷς μὴ B: οἷς οὐ ἃ 

. 110730 

ἢ (prius) cance. Diels 7] οἱ B: ὴ 

ταύτης ὀρέγονται a: ταύτῃ προστετήχασι (collato v. 2) Diels 

μᾶλλον ἣ Get τ 
Q) 

τοῦ μέσου διαμφισβητεῖται 

Cee g 

OLAOTWWLOS 

η τῇ μέσῃ διαϑέσει τῆς 

προς ἀυφότερα 

) τὴν αἰτίαν τούτου ἃ 

γὰρ οἱ ἃ 

»" \ \ ~s 

ν ἐπὶ TO μᾶλλον. 

"" ς ΄ δι» rs 

t ἣ ot πολλοί, ot ἐπαίνηυ ἄξιοι ὄντες 2 
“ 

Ι! 
\ ε ΠΝ ΤΣ ΕΣ > ~ > 
a0 Ws GEL Ol πολλοὶ αὐτὰς αντι- 

~ Ἂ ΄ [ ~ 

οὔ τὸ φέρουμΞν). μᾶλλον γὰρ ὡς det 
»"“ 

. 
Ov 1 

΄ ᾿ > 

T τηλχᾶσ!. χαι παρ 

ἀνωνύμου δ᾽ οὔσης τῆς μεσότητος. 

πρὺς ἄλληλα. 
φύσεως μέσον ee ιν 

ὡς μισϑὸν τῶν 80 

OAK 

ἧς χάριν πράττουσ 

᾿ ΄ 
αποστρξφῴξται. 

> 

Ov γὰρ THS τ 

\ s ὃ αὐτοῖς ; ἐπ πὶ ταῖς ρον 
ee 

we aN 
ται. Elf ὧν 

φιλοτιμίας 35 

v Woy 7, χαὶ τῷ τοὺς πολλοὺς σφοῦρῶς 
\ ? 

δ᾽. ἀυφότεραά πως’ 

ὃν TOO συγχρινόμεναι τὴν ὑπερβολὴν 

ιν ὑποχρίνονται, τὸ ἀντιχξίμενον τοῦ 

, 

TOAOTYTA ἃ 1 0 

- 
oa 

OTL υήτ ξ 

0 ἐν τῷ δευτέρῳ] ec. 

ὅτι (p. 11285 14) --- τὸ μέσον (p. 112525) ἃ 

11 διότι Β: ὅτι ἃ ταύτη τετήχασι Β: 
» 3 , > 2 > ͵ 

13 ἀνωνύμου B: ἀνωνύμῳ a 

14 yap post ἀρνήσει add. a: om. B 16 οὐδὲ B: οὔτε a 17 ὁμοίως ante petadubxet 

B: anté ἀποστρέφεται a 18 δὲ a: om. B 19 συμμετρός a: solar B χαὶ εὔλο- 

γος Β: τε χαὶ εὔλογος ἃ δὴ Ba et Arist. codd. Kb LbOb; ny Nb; 6° ἤδη Ha: δ᾽ ὅτε 
Arist. vulg. 20. 21 ἀφιλοτιμία a: φιλοτιμία B 21 χείρων B: χεῖρον a 22 σφοδρῶ 

B: σφοδροὺς a: an σφοδροτέρως ὃ 23 αὐτὴν B: αὐτοὺς a 25 ὑποδύονται a: ὑποδέχον- 

ται B 27 μὲν B et Arist. vulg.: om. a et Arist. codd. Kb Lb Mb rhesis usque ad 

περιορᾶν ἀνδραποδῶδες (p. 112628) a 28 ἐν τῷ δευτέρῳ] Ρ- 110840 
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, - - > 5 ~ - \ πάϑη οἰχεῖα. περὶ [οἰχεία] μὲν γὰρ ἡδονὴν χαὶ λύπην χοινῶς πᾶσα, χαὶ δὄν 
΄ 5 ot ταύτῃ δύο παϑῶν μεσότης πᾶσα ἀρετή, οὐ μὴν ὡς περὶ ~s a7 

HELA τινὰ OVO 

ὟΝ ray, ἃ ρυϑυίζει, ὡς ἢ ἀνδρεία περὶ φόβους χαὶ Dapp. ταῦτα γὰρ ἴδια 

δύο πάϑη περὶ ἃ ἥδε ἢ ἀρετὴ τοῦ μέσου ἐστὶ στον asx, ἡδομένη υὲν ἐπὶ 

on a = 
5 , 5 \ > = a 3 νὰ ἢ εὐλόγῳ περὶ αὐτὰ ἐνεργείᾳ χαὶ αἱρουμένη ταύτην, ἀχϑομένη δὲ ἐπὶ 

τ 5 νυ ων - - » - > ταῖς ἀλόγοις χαὶ ἀμέτροις σπουδαῖς 7 φυγαῖς τῶνδε τῶν παϑῶν χαὶ ὅθι 

ἀποστρεφομένη αὐτά. ὁυοίως ἢ σωφροσύνη περὶ δύο πάϑη: H γὰρ δι᾽ 
ἁφῆς ἠδονὴ καὶ λύπη τὰ ὑποχείμενα πάϑη ταύτῃ. ἢ δὲ πραότης οὐχέτ᾽ 
Γ᾿ ᾿Ξ Q7 ay \ e 6 eh Ἂς a me Any Ἢ ἘΣ ὌΝ, ἐλε ὃς ΞΕΡῸ ἔχει δύο πάϑη τὰ ὑποχείμενα, εἴ γε περὶ ὀργήν ἐστι. be ἐλευϑεριότητι 
Or 

τῇ 
10 οὐδὲ τὴν ἀρχὴν moos τι ἴδιον ὑπέχειτο ἀλλὰ Ge mec? ὃ 

Vv 

Ree AEN NY eee a 
σις γὰρ χαὶ λῆψις 

\ χρημάτων. περὶ πάϑη δὲ ἣν τὸ ἥδεσϑαι παρὰ τὴν εὔλογον περὶ ταῦτα 5 

οὖν πᾶσαι περὶ πάϑη κοινά, δονὴν ual λύπην, τὰς ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις ταῖς 
\ ~ ed \ > eZ ~ > ~ 

γινομέναις ἐπὶ ταῖς πράξεσιν. ὃ δὲ εἶπεν ἐν τῷ δευτέρῳ χαὶ νῦν τ 
σξ 

15 τὸ ἀνώνυμον εἶναι τήν τε μέσην ἕξιν τὴν περὶ τὸ πάϑος τοῦτο χαὶ τὰ 

ἄχρα αὐτοῦ, αὐτὸς δέ φησι πραότητα ὀνομάζειν αὐτὴν μᾶλλον πρὸς τὴν 
ἔλλειψιν τὴν αὐτῆς ἀποχλίνουσαν, οὖσαν χαὶ αὐτὴν ἀνώνυμον. οὐχὶ δὲ 

᾿Αριστοτέλους τὸ τῆς πραότητος ὄνομα ἣ τὸ τῆς ὀργιλότητος, ὡς ἐν τῷ 10 

δευτέρῳ εἴρηται. ἦν yap χαὶ πρὸ αὐτοῦ, ὡς Πλάτων φησὶ περὶ τῶν φυλά- 
ῇ ς ~ Ὁ , v Ἵν ~ 

20 χων ἐν []ολιτείᾳ “ounedy μὲν δὴ χρὴ πάντα ἄνδρα εἶναι πρᾷόν τε 
\ ay RARE a TE eee , es SUELO) πὸ Muto eS Leiare lab ie μάλιστα, ὡς οὐχ ἐχούσης τῆς πραότητος ἐν αὑτῇ τὸ θυμοειδὲς χαὶ διξγης- 

ἡξρμένον. τὸν γὰρ ἡσύχιον χαὶ σώφρονα πρᾷον ἔλεγον, οὐ τὸν ὀργιζόμενον 
> γ ~ ΄ ὯΝ 5 \ \ \ ΄“ῖΓ 

sO ols O λόγος αἱ 051, συ) αΐζηντα OS ἐφ᾽ ηις χαλόν. TO WEV YAO TAVOS 
| Ι \ ‘ i) | ' 

\ 

ἐστὶν ὀργή. εἰπὼν τὸ πάϑος ὀργὴν εἶναι χαὶ τοῦτο σημεῖον τοῦ τὴν 

τὸ 5 ὃ ὑπερβολὴν ὀργιλότητα ἂν τυ γος λέγεσϑαι ποιησάμενος, οὐχέτι προσϑεὶς 15 
eo 3 ΄ 

τὸ οὗ χάριν εἶπε τὸ μὲν γὰρ πάϑος ἐστὶν ὀργή. μέτεισιν ἐπὶ τὸ 

λέγειν τίνα τὰ ποιητικὰ τοῦ πάϑους τῆς ὀργῆς, χαὶ φησὶ πολλὰ xual 
>t / 

οιαφέρηντα. 

p. 119018 ἩἪ δ᾽ ὑπερβολὴ χατὰ πάντα μὲν γίνεται. 

> cos Sey i) ~ > ΄ 
90 Καὶ τὴν ὀργιλότητά ny) ἐφ᾽ ἑτέρων χειμένην- ἐπὶ γὰρ τὴς δυνά- 4“0 

Vd 

VEMs χαὶ τῆς πρὸς ὀργὴν ἐπιτηδειότητος χαὶ Ay LT TM OLAS ἤδη χειμένην. 

1 οἰκεία (alterum) B: om. ἃ 2 ὡς περὶ scripsi: ὥσπερ Ba 6 ἀμέτροις καὶ ἀλόγοις ἃ 

7 ὁμοίως B: ὁμοίως πάλιν ἃ χαὶ αὐτὴ post σωφροσύνη ins. a: om. B 8 ἡδονὴ καὶ 

Β: ἡδονὴ τε καὶ ἃ 11 παρὰ ἃ: περὶ Β 12 λῆψιν καὶ δόσιν B: δόσιν τὲ χαὶ λῆψιν ἃ 

ἄχϑεσϑαι B: ἄρχεσϑαι ἃ 13 πάϑη aos ἡδονὴν καὶ λύπην B: πάϑη τὰ χοινὰ ἡδονήν 

τε χαὶ λύπην ἃ tas B: τὸ ἃ 14 ὃ Β: ὅπερ ἃ 15 te Β: om. a 18 ἀρι- 

στοτέλους B: ἀριστοτέλης a post Piet add, ἔϑετο a: om. B ὡς B: ὡς 
χαὶ ἃ 18. 19 ἐν τῷ δευτέρῳ] ο. 7 p. 110887 19 πρὸ B: om. a πλάτων 

B: χαὶ πλάτων a 20 ἐν [Ϊολιτείᾳ] II p. 875 Ὁ πάντα χρὴ ἃ 2] ἐν αὐτῇ τῆς 

πραότητος ἃ 22 ἡσύχιον B: ἥσυχον ἃ 25 αἱρεῖ a: ἐρεῖ B 28 post διαφέροντα 

add. τὰ ποιητιχὰ αὐτῆς a: om. B 29 rhesis usque ad ἕξεις εἰρήσϑθωσαν (p. 112610) a 

90 φησὶν a: om. B Ὁ1 χειμένην B: χειμένα a 

— νυν Comment. Arist. ἈΝ  Eustratius in Ethica. 



194 

σι 

10 

ΩΝ x Ae oc x ue +>. 7C > \ ‘ AY γὰρ μὴ φανεροὺς εἶναι μηνίοντας οὐδὲ συμπείϑει τις αὐτοὺς ἢ τὴν | 
ἀρχὴν ἐπιχειρεῖ μεταπείθειν, αὐτοὺς 6 ἐν αὑτοῖς μετὰ χρόνον γίνεται δύν 

΄ , ᾿ a7 7 fs ~ » 20 πέψαι τὴν ὀργήν. εἶναι δέ φασι τοὺς τοιούτους μάλιστα ἑαυτοῖς ὀχληρούς. 

τῷ (al 

ANONYMI IN ETH. NICOM. IV 11 [Arist. p. 112629—28] 

σε BURN) ere SIS , ἊΝ 
Scews co 00 ALTO * TAUTYHY οξ τῆς χαὶ χαχίας, Το οὗτος ἀλλ οὐ 

> ΄ ΄ 2s 
ὠνόμασεν οὗτος, χατὰ πλείονάς φησι γίνεσϑαι, ob urY πάντας τοὺς τῆς 

γὰρ ἂν δύνασϑαι 
~ 

τρύπους δύνασϑαι τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν. 
>. ~ φ (s ~ \ \ \ id 

ἐν πᾶσιν ὑπερβάλλοντα τῷ τὸ χαχὸν χαὶ αὑτοῦ φϑαρτιχὸν 

ἘῸΝ μηδὲ ὑπερβολῆς 

εἶναι τὴν ἀρχὴν 
oe \ bi tg ¢ ἸΔῈ , S. CS, 3. Ν᾿ \ >) ’ 

εἶναι χαὶ ἀφόρητον ὁλόχληρον γινόμενον ἐν ἑνί. εἰσὶ γὰρ ὀργιλότητος πλείους 
> \ wi 5] “ a σ΄ b) rad >! ~ 2) ~ ©. > i \ 

(APOpal χαὶ SVAVTLAL, ας AWA οὐχ OlOV TE EY τῷ αὐτῷ ξιναι GLO AGL 

΄ eo 3 , c \ ΄ >, ~ 5 ΄ A 6 , . »ν 
πλείους οἱ ὀργίλοι. ot μὲν γάρ τινες αὐτῶν ὀργίλοι χαὶ ἀχρόχολοι χαλοῦνται, 

OE mei. ἤργίὰλ A ΘΟ ΞΕ ἈΚΟῊΝ Ἢ ΡΈΕΙ IEA Aner ahh “ δεῖ 

χα ETOL, OPYtAOL μὲν Ot TAY SWS OP {tL OU.sVvot ADL WUAAAOY Ἢ GEt. 

παυόμενοι δὲ ταχέως, ὅπερ πάσχουσι TH wy χατέχειν τὴν ὀργὴν ἀλλὰ 
ταχέως αὐτὴν ἀποδιδόναι: διὸ χαὶ φανεροί εἰσιν ot τοιοῦτοι. 

ὀξεῖς γὰρ xal πρὸς πᾶν χαὶ 

ὀργήν. πιχ τ, 

γάρ εἰσι τοιοῦτοι οἱ ἀχρόχολοι" 

ὀργίλοι χαὶ οὕτως ὀνομάζονται ὡς τ ὄντες 
πολὺ ὀργιζόμενοι χαὶ δυσδιάλυτοι, ὃ τοῦς τυ τῷ χατέ Ne ιν τὸν ϑυμὸν zat 

spay τὴν ὀργὴν 
γὰρ τιμωρία 

πάυονται δὲ ὅταν oa 
ie 

TL χρέος Aperdoy 

χρύπτειν ἐπὶ πολὺ THY ὀργήν; 
σωσι χαὶ ἀποδῶσιν τον ὥς 

ἡδονὴν ἀντὶ λύπης 

usvov. 7 

ἐμποιοῦσα. μόνῳ γὰρ πάυει τῆς ὀργῆς αὐτοὺς 
΄ 

τούτῳ παάυονται. τούτου OF μὴ γινομένου εὐλά του τὸν ϑυμόν. τῷ 

> >\ " - , ~ ΄ ~ C \ \ ~ Ὑ 

εἶτα O& χαὶ τῶν φίλων τοῖς μάλιστα συνοῦσι, σχυϑρωποὺς χαὶ βαρεῖς ὄντας. 
[4 ὩΣ τ ~ 5» , Ip/ , \ 3 / \ 

ὑπεναντίως ὃὲ οὗτοι τοῖς ὀργίλοις ἰδίως χαλουμένοις χαὶ ἀχροχόλοις περὶ 

ἔχουσι. διὸ οὐχ οἷόν τε ἅμα τὸν αὐτὸν ἀχρόχολον εἶναι χαὶ πιχρόν. 
εἰσιν οἱ ἐφ᾽ οἷς μὴ δεῖ χαλεπαίνοντες χαὶ μᾶλλον 7 ξ f) ed AAS 7) DE x eT ντες ἱ ] 

χωρὶς τιμωρίας. ἤτοι 
ἐχείνοις Grae Bope χατὸ 

ὃ μὲν γὰρ πιχρὸς 

\ 

\ as 

χαλεποὶ δέ 
\ ’ , 

χαὶ πλείω χρόνον xat uv 
ς ΕῚ ΄ > ς \ ~ > rn \ \ 

ot αὐτοί εἰσιν οἱ χαλεποὶ τοῖς ὀργίλοις (μιχρὰ γὰρ 

τὴν ἐπίτασιν) ἣ διχφέροιεν ἂν ot χαλεποὶ τῶν πιχρῶν. 

ἢ διαλλαττόμενοι 

v 

ἣν δύτ 

45 

50 

10 

5 post 

~ ~ , 5 lj 

τοιοῦτος τῷ πολυχρόνιον THY ὀργὴν zat ἔμμονον χαὶ χεχρυμμένην ἔχειν. 
΄ >i \ \ / if if Στ Ν > \ Nee , 

ὃ δὲ χαλεπὸς πρὸς τούτῳ προσείληφε τὸ τε ἐφ οἷς μὴ δεῖ χαλεπαίνειν 
oe Rew ~ ἊΝ ~ v 

30 χαὶ οἷς μὴ δεῖ χαὶ μᾶλλον ἡ Get. ἔτι φανερώτεροι χαὶ τιμωρητιχώτεροι 
ν᾿ \ ee Cc Nie ὭΡΑ Coe ΟΝ “ ΄ tm ΄ 

οὗτοι, χαὶ ἣν ὃ χαλεπὸς ἔχων ὡς ἐνδέχεται ἀμφοτέρας ὑπερβολάς, τήν τε 
~ bid [2 \ ~ SA L4 ied ἈΝ ὯΝ » 

τοῦ ὀξυχόλου χαὶ πιχροῦ" διὸ χαὶ ὠνόμασται οὕτως. τὸ ὃὲ ἄνευ TLLW- 
, \ » 3 \ Vv > la x 

ρίας zat χολάσεως, εἰ μὲν οὕτως εἴη γεγραμμένον, ἐκ παραλλήλου ἂν 

nai B: té, χαὶ ἃ ἣν B: ἥν τινα a ὃ τῷ αὐτῷ ἃ: τὸ αὐτὸ Β 

ἀφόρητον iterat εἶναι B: om. ἃ αὐτῶν B: om. ἃ 9. 10 ἀλλὰ ταχέως Β: ἀλλ᾽ 

12 ὀργίλοι B: 

16 λύπης B: 

γὰρ a 

ses f 

ὥσπερ a 

6¢ B et Arist.: 
/ / \ L 

vlovtas B: μηνίοντας zat ϑυμουμένους a 

3: μάλιστα μὲν a 

B: te 

διαφορὰ χατὰ B: 

χαὶ ἃ 

Arist. eodd. 

εἶναι ἃ 24 μὴ Β: 

31 οὗτοι Β: om. 

KbNb; 7 Arist. 

διαφορὰ ἡ “ATA ἃ 

ὀργίλοι εἰσὶ ἃ 14 φανερὰν Β: φανερῶς ἃ 15 we B: 

τῆς λύπης a et Arist. 17 τούτῳ scripsi: οὕτω B: τούτου a 

τὸν ϑυμόν B: τὸ tod τιμοῦ βάρος ἐπ᾽ αὐτοῖς a 18 μη- 

συμπείϑει B: συμπείϑειν ἃ 20 μάλιστα 

σχυϑρωποὺς a: σχυϑρωποὶ B ὄντας ἃ: ὄντες Β 25 εἶναι 

τὲ μὴ ἃ et Arist. 26 ἐχείνοις B: ἡ ἐν ἐκείνοις a 

J 30 φανερώτεροι χαὶ B: φανερώτεροι τὲ χαὶ οὗτοι 

a ἀμφοτέρας B: τὰς ἑτέρων a 33 καὶ Ba: ἣ καὶ 

vule. 
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ε 

λέγοιτο, εἰ δ᾽ ὡς ἔν τισι γράφεται ἄνευ τιμωρίας ἢ χολάσεως, ἀντι- Hoy 

ας ἂν ἢ χόλασις τῇ τιμωρίᾳ χαὶ εἴη ἂν τιμωρία μὲν ἢ ἄυυνα 
av} ὧν δοχεῖ πεπονθέναι ὡς τοῦ nat ἀξίαν ἀνταπόδοσις. χύλασις δὲ 

χαλεπότητος προσϑήχῃ τῆς βλάβης χαὶ χαχώσεως τῆς μετὰ τὴν ἄμυναν. 1 
Ὁ \ ~ , / ’ ‘ 

ἢ γὰρ τιμωρία πάυξι τῆς ὀργῆς" οἷον γάρ τι Ypsos ἀνταποηδίδοται. και σι 

“ ~ c , "ἢ ~~ οἷ int \ ~ δ. 

πρὸς τὸ συμβιοῦν οἱ χαλεποὶ χείρους" οὐχοῦν χαὶ διὰ τοῦτο ἢ ὑπερ- 
‘ > ~ / 9 ’ 35 , ΄ 

βολὴ χατὰ τὴν ὀργὴν τῇ πραότητι ἀντίχειται. εἶδος γὰρ ὀργιλότητος ἢ 
, id \ ~ ce ~ > lé c = heey t= 

χαλεπότης, ὡς χαὶ τοῦ ἁπλῶς ὀργίλου ὃ χαλεπός. ὃ 
7 > ~ ~ ΄ 

τερον εἴρηται. εἶπε γὰρ ὅτι περὶ τῶν πραχτῶν τύπῳ τε λέγειν χαὶ 

10 χαϑόλου δυνατόν, διορίσαι δὲ λόγῳ περί τινος πότε χαὶ πῶς χαὶ πόσον χαὶ 
’ ~ 

usypt τίνος Get γίνεσϑαι, οὐ ῥάδιον. 20 

p. 1126011 Ἔν δὲ tats ὁμιλίαις καὶ τῷ συζῆν. 

Vy >; ~ ‘ 7 4 

υἶπεν ἐν τῷ τ εἶναι τρεῖς μεσότητας, ἐχούσας μέν τινα χοινω- 

viav, διαφερούσας δὲ (ἀλλήλων) τῷ τὴν μὲν αὐτῶν περὶ τὸ ἀληϑὲς τὸ ἐν , | ' ͵ ‘ | 
= Ἂ . ~ Vv , a a7 

15 αὐτοῖς εἶναι, ἣν ἀλήϑειαν εἶπε χαὶ ahy7 τὸν ἔχοντα αὐτήν, τὰς δὲ δύο 80 
Ν 

ὶ > ANY ὦ 5 Η͂ 

περὶ τὸ 760, ὧν τὴν μὲν περὶ τὸ ἐν παιδιᾷ εὐτραπελίαν, τὴν δὲ περὶ τὸ 
\ > ~ ~ \ ΄ ΄ \ ΄ “ὦ. Οὗ, ~ ΄ 

ἐν πᾶσι τοῖς χατὰ βίον φιλίαν. περὶ ταύτης τῆς ἕξεως νῦν λέγει. ἔστι γὰρ 

αὕτη ἢ περὶ λόγων χαὶ πραγμάτων χοινωνία, διαιρεῖ δὲ ταύτην τῷ τοὺς 

μέν τινας τὰ πρὸς ἡδονὴν χαὶ Eee τῶν χοινωνούντων αὐτοῖς ἐν τούτοις 

90 πειρᾶσϑαι ποιεῖν, συγχατατιϑεμένους χαὶ αἰνοῦντας χαὶ μὴ λυπεῖν ϑέλοντας 

χαὶ πρὸς μηδὲν ἀντιτείνοντας, οὃς ἀρέσχους χαλεῖ (ἀπὸ τοῦ πᾶσιν ἀρξέσχειν 40 
ea » L τ σον av. aa τ STATS PEN 400 Ne νι Σ 5 

σπουδάζειν ὠνομασμένους), ὑπερβάλλοντας χατὰ τὸ 700, τοὺς δὲ ἐξ 
ἐναντίας τούτοις πρὸς πᾶν ἀντιβαίνοντας χαὶ μηδένα λόγον τοῦ λυπεῖν 

’ n , ἅψῃ, 

ποιουμένους, οὃς δυσχόλους χαὶ δυσέριδας χαλεῖ ἐν eee ὄντας ἕξει. 

τῷ σι ( - < Ξ o7 © sh χαὶ μέσην ἕξιν (καὶ ἐπαινετήν,, ἀποδεχουένην ἃ δεῖ xat μὴ 
ομένην ἃ νὴ δεῖ, (ἀλλὰ δυσχεραίνουσαν πρὸς αὐτά.) οὖσαν (χαὶ ‘ 

pa \ > / s ~ > ΄ ἊΝ ~ ΄ 

oo ἀνώνυμον" Ξ εοιχέναι φιλίαν χαλεὶ, διαφέρειν OF τῆς χυρίως 
σ 

ὃ 
΄ \ ΄ ΄ \ ΄ > \ \ 5 

ριλίας (τήνδε τὴν ἕξιν), ὅτι ἢ μὲν χυρίως φιλία μετὰ παάϑους ἐστὶ χαὶ 45 

1 ὡς B: ὥσπερ a 3 post ἀξίαν add. οὖσα a: om. B 4 χαὶ Β: τὲ xata 7 post 

ὀργιλότητος add. ἐστὶν a: om. B 8 ὃ δὲ Ba: ὃ δὲ χαὶ Arist. Ὁ. post εἴρηται adiungit 

Aristotelia zat ἐχ τῶν λεγομένων δῆλον a: om. B post yap addit ἐν tots ἔμπροσϑεν a: 

om. B 10 λόγω B: om. a post τινος add. τῶν xa? Exacta τῷ λόγῳ ἃ: om. B 

11 δεῖ B: δέοι ἃ οὐ ῥάδιον Β΄: τοῦτο μηδαμῶς ῥάδιον εἶναι ἃ 12 rhesis usque ad 7, 

συνηδύνειν (p. 112630) a 13 ἐν τῷ δευτέρῳ] ὁ. 7 p. 1108a9 τρεῖς B: τινὰς τρεῖς a 

14 διαφερούσας ἃ: διαφέρουσι B ἀλλήλων a: om. B τῶ B: τῷ te a 15 ἣν B: ἣν 

χαὶ ἃ εἶπε B: ὠνόμασεν a πος B: ὃς. ἃ 10 περὶ τὸ (prius) B: περὶ τῷ ἃ 
post εὐτραπελίαν add. καλεῖσϑαι a: om. B 17 βίον B: tov βίον ἃ λέγει Β: τὸν λόγον 

ποιεῖται ἃ 20 αἰνοῦντας χαὶ μὴ λύπειν B: ἐννοοῦντας, καὶ ἀλύπους εἶναι ἃ 21 ἀπὸ 

τοῦ --- ὠνομασμένους (22) a: om. B 23 πᾶν Β: πάντα ἃ 23. 34 μηδένα --- ποιου- 

μένους ἃ: ἐμλοθνρας B 24 χαλεῖ B: ὀνομάζει a 25 καὶ ἐπαινετὴν a: om. B 

ante ἃ δεῖ add. τὲ a: om. B 26 ἀλλὰ ---αὐτά a: om. B 26. 27 χαὶ αὐτὴν a: 

om. B 27 Die Β: ὀνομάζει a 28 τήνδε τὴν ἕξιν ἃ: om. B 
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τοῦ στέργειν τούτους οἷς σύνεστι χαὶ χοινωνεῖν, ἢ GE τοιαύτη ἕξις ἄνευ δύν 
~ ΄ ΄ > ¢ WY 5 as . 

εέϑϑος χαὶ τοῦ στέργειν τούτους οἷς δμιλεῖ ἃ ἀποδέχεται ἀποδοχῆς 
ἄξια ἡγεῖται χαὶ μέμφεται τοῖς μὴ τοιούτοις. διὸ χαὶ πρὸς πάντας ἐστὶν 
ce ΄ , 

διοίως ΤῸ μους χαὶ ἀγνώστους. οὐχ οἷόν Te δὲ πᾶσι προσπεπονϑέναι 
οιλιχῷῶς 20 Exe ὃ endo YO. ἡ Nay ἢ ν" ἄλλο Ly v4 φιλιχῶς ἐφ᾽ Exot τὸ εὔλογον (xat ἁρμόζον) ποιοῦσαν: ἄλλα μὲν γὰρ γι 

τοῖς οἰχείοις ual συνήϑεσιν. ἄλλα 68 τοῖς (ἀλλοτρίοις zat) ὀδϑνείοις, ἄλλα 
50 υὲν νέοις, ἄλλα δὲ πρεσβύταις, ἄλλα ἄρχουσι χαὶ ἄλλα ἰδιώταις, ἕξις τις 

oA ΄ ΄ ~ Si \ \ o NEES Va ΄ \ Ue 

οὖσα ὁμιλητιχή. (oap7y, δὲ χαὶ τὰ ἐπὶ τούτοις λεγόμενα.) TO στέργειν 
, wv Ν ~ ray ~ ~ 5 is , "4 wv 

προσλαβόντα, ἤτοι τὸ φιλεῖν, ὃ τῷ μισεῖν avtixerta, πάϑη ὄντα ἄμφω 

10 τοῦ ἐπιϑυμητιχοῦ. is 
Kat προαιρήσεται λυπεῖ 

ee 2 Ne Ἃ lA Ἢ Ke 

ν τῷ ἐναντιοῦσϑαι ἐν οἷς det, χἂν λύπην ὅτι 

ἀρετὴν ἔχων, τοῦ χαλοῦ χάριν ἐναντιού- 10 τῷ ᾧ ἐναντιοῦται O τὴν 
~ \ lA \ 

μενος αὐτῷ. χαὶ ταύτην UY μιχρὰν ἣ βλάβην, μεγάλην δηλονότι. 
΄ 

τὸ προαιρήσεται λυπεῖν. ἣ δ᾽ ἐναντίωσις μιχρὰν o- ἀπὸ χοινηῦ ὃ 
ee , e 2) \ Δ 7 > ᾿ς 6 aN \ 4 

15 λύπην. ἢ ἐναντίωσις ἣ πρὸς Ov συνηδύνειν δυσχερανεῖ ὃ χατὰ τὴν μεσό- 
τητα ταύτην σπουδαῖος τῷ een υξγάλην ἀσχημοσύνην ἣ βλάβην. ἀλλὰ 

δυσχερανεῖ, τουτέστιν ἐν τοῖς οὐχ ὀρϑῶς γινομένοις. δια ΘΕ ΒΟΥ ΞΟ δ᾽ 
δμιλήσει, ἥτοι διαφόρως. χαὶ xad’ αὑτὸ μὲν αἱρούμενος τὸ συνὴ- 

~ ε - x y Ξ 
δύνειν, λυπεῖν δὲ εὐλαβούμενος. ἁπλῶς μέν φησι τὸν ἔχοντα τὴν 15 

l4 Sr \ as Q? id \ \ νι ἘΝ 5 , 

20 μέσην ἕξιν τὸ συνηδύνειν xat? αὑτὸ αἱρεῖσθαι, πρὸς 6& τὰ ἀποβαίνοντα ς 
Ξ ᾿ , ~ ~ 5. 2 
ον χαὶ λυπήσειν ποτὲ τοῦ χαλοῦ χάριν, εἰ μὴ τοιαῦτα ἀλλ᾽ αἰσχρὰ 

ἢ τὰ λεγόμενα, χαὶ τοῦ συμφέροντος λέγων ἣ ποιῶν, χαὶ ἡδονῆς ὃὲ χάριν 

ἔστιν ὅτε λυπήσειν φησὶν αὐτόν, ἂν μέλλῃ τὸ παρὸν λυπηρὸν ὃν μείζονος 
᾿ cn ~ 5 ~ Vv Ὑ c ΄ > ΄ / 

ἡδονῆς εἰσαῦϑις αἴτιον ἔσεσϑαι. Exaotots ἀπονέμων τὸ πρέπον, 
25 τυχὸν μᾶλλον ἢ ἧττον φίλῳ ἣ συγγενεῖ χαὶ ξένῳ 7 ἰδίῳ. λυπεῖν δὲ 2 

5.5 , Set ~ \ ΄ - aX 5 a ΄ 

εὐλαβούμενος, ἀπὸ χοινοῦ τὸ xa’ αὑτό. τοῖς δὲ ἀποβαίνουσιν, 
DN x , , \ > , = VW ἘΞ \ ΣΡ ΕΣ, 2a Q 

ἐὰν ἡ μείζω, συνεπόμενος. τὰ ἀποβησόμενα εἴτε χαχὰ εἴτε ayadd. 

λυπήσει γὰρ νῦν ἐναντιούμενος φόβῳ τοῦ μείζονος χαχοῦ τοῦ ἀποβησομένου 
ἢ φόβῳ τοῦ μὴ μείζονος ἀγαϑοῦ στερηϑῆναι. 6 δὲ πᾶσι δυσχεραίνων 

1 οἷς σύνεστι χαὶ κοινωνεῖν Β: xat οἷς σύνεστί τε χοινωνεῖν a ὃ ἡγεῖται Β: ὁμο- 

λογεῖ ἃ 4 ὁυνοίως B: ὁμοία a χαὶ Β: τὲ χαὶ ἃ δὲ Β: δὴ ἃ ὃ ἑχάστω 

3: éxdotov a χαὶ ἁρμόζον a: om. B 6. ἀλλοτρίοις te καὶ a: om. B: τε delevi 

ἀλλὰ μὲν et ἄλλα ἄρχουσι B: καὶ ἄλλο μὲν et zat ἄλλα ἄρχουσι a 8 σαφὴ --- λεγόμενα 

a: om. Β 9 ἤτοι B: δηλονότι a 10 post ἐπιϑυμητιχοῦ rhesis Arist. ἔοιχε pév— 

τὸ μέσον (p. 1126b30—1127412) a 12 ᾧ ἃ: ἐν ὦ B 13 μὴ μιχρὰν B: μὲν μὴ 

ϑιχρὰν ἃ 14 λυπεῖν Β: λύπην ἃ 15 συνηδύνειν ἃ: συνὴ tantum B 

10 σπουδαῖος B: σπουδαῖος ὧν a 11 τουτέστιν Β: om. ἃ post γινομένοις add. 

χαλεπαίνων a: om. B 18 ἤτοι B: τοῖς ἐν ἀξιώμασιν, ἀντὶ τοῦ a 19 τὸν Β: 

τοῦτον τὸν ἃ 20 to B: xat a πρὸς δὲ B: xat μὴ λυπεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ πρὸς a 

21 αἰσχρὰ Β: αἰσχρὰ δὲ ἃ 22 λεγόμενα Ba: an γινόμενα ὃ 23 τὸ παρὸν Β: τὸ 

παρὸν πρᾶγμα ἃ 24 ante ἑχάστοις Aristotelia ὁμοίως δὲ χαὶ χατὰ τὰς ἄλλας διαφορὰς 

a: om. B 26 ἀπὸ xowod τὸ xa αὑτό B: δηλονότι xad? αὑτό. ἀπὸ κοινοῦ γάρ a 

21 εἴτε χαχὰ εἴτε ayatd B: εἴτε χαχὸν εἴτε ἀγαϑόν ἃ 28 ante ἐναντιούμενος add. 

δυσχεραίνων zat a: om. B 29 μὴ B: om. a post στερηϑῆναι add. μετὰ ταῦτα 

a: om. B 
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΄ ~ id \ ~ a~ ’ ao 5 a7 tal »»" 

ὃ τοῖς ὑπὸ τῶν χωμῳδῶν {παραγομένοις) ὅμοιος. (ἀηδής τις πᾶσιν), ὃν ὅτι 
δ Paya > 

χαὶ δύσχολήν φασιν οὗτοι. 
‘ \ 5 \ gr NX ἡ oi \ 

[Περὶ τὰ αὐτὰ δὲ τον EGTL RAL ἢ τ 

ἤτοι περὶ τοὺς λύγους χαὶ τὰς ἐν ὁμιλίαις πράξεις χαὶ τὸ συζῆν δηλονότι. 
2 

5 τὸ δὲ σχεδόν, ὅτι μὴ πάντῃ. 7 μὲν γὰρ ἘΠ aoe, περὶ τὸ ἡδὺ ἦν 3 
’ Ne \ ΄“- ¢ πὶ \ ΄ > 

τὸ ἐν λόγοις χαὶ πράξεσιν, ἣ δὲ νῦν λεγομένη περὶ τὸ ἀληϑές. οὐ χεῖρον 
ΝΑ \ \ ΄ 2 Cc ~ =p ea NY i ~ 4 ~ " Sp 

δὲ xal τὰς τοιαύτας ἐπελϑεῖν. τὸ περὶ πασῶν λέγειν τῶν ἕξεων 
rar \ ~ A 5 ’ ~ ~ 95 7 \ Ἁ ΠῸ 

σαφῶς εἶπε τὴν αἰτίαν τοῦ τε μᾶλλον εἰδέναι τὰς περὶ τὸ ἦϑος γινο- 

μένας χαὶ συνισταμένας ἕξεις χαὶ τοῦ μᾶλλον πιστεύειν ὅτι πᾶσα ἢ ἠϑιχὴ 
> A) ἐξ > , ec , > la = \ (Med \ ~ 

10 ἀρετὴ μεσότης ἐστίν. ὁμοίως ἐν λόγοις χαὶ πράξεσι xat τῷ προσ- 
3 \ \ eR ΣῚΣ Ce oN Na) eh es = ~ ἢ > 

ποιήματι. ἐπεὶ τὸ Ψεῦδος πολλαχῶς, ἔδειξε διὰ τούτου τὸ πῶς ψευδο- 
΄, Now eh. ΝΣ μ᾿ σαν Vi ΕΞ A Ni a te λό ῇ ἘΝ ey 7 a 

μένων χαὶ πῶς ἐστι χἂν ταῖς πράξεσι χαὶ τοῖς λόγοις τὸ ψεύδεσϑαι, ἥτοι 40 

τῷ προσποιήματι. τὸ γὰρ μὴ ὑπάρχειν τινὶ ταῦτα, τοῦτο τὸ ἐν πράξει 

ψεῦδος. τὸν μὲν οὖν ἀλαζόνα χαὶ ὑπερβάλλοντα ἐξύδεαῦαι ἐν τῷ προ- 

15 σποιεῖσϑαι τὰ ἔνδοξα χαὶ μείζω τῶν ὑπαρχόντων, τὸν ὃὲ ἐλλείποντα, τὸν 

εἴρωνα ἀνάπαλιν τῷ ἀρνεῖσϑαι χαὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐλαττοῦν. ὃ δὲ μέσος 

οὐϑέχαστος. τὸ αὐθέχαστον (οὕτω ant) τοῦ ἀληϑευτιχοῦ χαὶ ἀληϑοῦς 

ἕχαστον οἷον ἐστὶ λέγειν τε χαὶ 
3 \ ” v ᾿Ν \ ” ~ Bd 

ὄνομα ἔϑηχε, δηλωτιχὸν Ov τοῦ αὖτ 
> ~ ΄ > ὃ ΟΥ̓ ἧς Vv ὁ 

δειχνύναι. τοιοῦτος γὰρ ὃ ἀληϑής, οὐ προσποιητιχὸς οὔτε ἐν λόγοις οὔτε 45 
20 ἐν τῷ βίῳ, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ ἀληϑεῖ ἀρεσχόμενος. 

p. 1127296 Ἔστι δὲ τούτων ἕχαστα καὶ Evexd τινος ποιεῖν χαὶ 
υηϑενός. | 

Ταῦτα περὶ τῶν ἀληϑευόντων χαὶ τῶν προσποιουμένων χαὶ ψευδομένων ὃτν Ι \ if 

λέγει. χαὶ γὰρ χαὶ ἀληϑεύειν χαὶ ψεύδεσθαι γίνεται ἕνεχα τινος χαὶ διὰ 

25 τὴν ἕξιν ἣν ἔχει τις. δύναται γάρ τις χαὶ μὴ ἀληϑευτιχὸς τὴν ἕξιν ἀλη- ὅ 
΄ ἊΝ 

o- ϑεῦσαι διά τι, ὡς οἱ Gta cuvbyjxac χαὶ ζημίας ἀληϑεύοντες χαὶ ἐμμένοντες 

1 restituit Diels: ὁ δὲ πᾶσι δυσχεραίνων ὁ τῆς ὑπὸ τῶν χωμωδῶν op, insequente spatio dua- 

rum litterarum, ὃν καὶ κτλ. B: ὁ ὥσπερ ὑπὸ τῶν κωμωδοποιῶν παραγόμενος ὅμοιος ἀηδής 

τις πᾶσιν ὃν χαὶ uth. ἃ: ὥσπερ ὁ ὑπὸ τῶν κωμῳδοποιῶν παραγόμενος Ὅμοιος χτὰλ. Usener 

Mus. Rhen. XXVIII, 405 2 post φασὶν οὗτοι sequuntur Aristotelia Περὶ τὰ αὐτὰ -- οὔτε 

ἐλάττω (p. 1127a13—26) a 3 ἀλαζονίας a 4 ἤτοι B: τουτέστι a τὰς ἐν ὁμιλίαις 

πράξεις Β: τὰς πράξεις, τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις ἃ τὸ συζῆν Β: τῷ συζῆν ἃ 6 λόγοις χαὶ 

Β: λόγοις τὲ χαὶ ἃ 7 τὸ Diels: tod Ba λέγειν τῶν ἕξεων scripsi: λεγόντων ἕξεων B: 

τῶν ἕξεων τὸν λόγον ποιεῖσθαι a 8 τοῦ te Diels: τούτου γὰρ B: τοῦτο γὰρ ἃ 9 γι 

νομένας χαὶ B: γινομένας τὲ χαὶ ἃ 11 πολλαχῶς ἃ: πολλαχοῦ B τούτου τὸ Β: 

τούτων ἃ 12 χαὶ τοῖς B: χἄἂν τοῖς ἃ ἤτοι Β: ὅτι ἃ 18 πράξει Β: ταῖς 

πράξεσι ἃ 15 μείζω B: τὰ μείζω a 15. 10 τὸν εἴρωνα B: ὃν εἴρωνα λέγει a 

11 post αὐϑέχαστος adiungit τίς mv a: om. B οὕτω ἐπὶ a: lacuna B χαὶ | 

τε χαὶ a post ἀληϑοῦς addit ὡς αὐτὸς ὀνομάζει a: om. B 18 ἔϑηχε B: προσ 

Yyjze a οἷον B: ὁποῖον a 19 τοιοῦτος a: τοιοῦτον B 20 tH βίω B: βίῳ ἃ 

αὐτῷ a: ἐν αὐτῶ B 21 rhesis usque ad ὑποβολὰς εἶναι (p. 1127>9) a 23 περὶ 

τῶν B: περί te τῶν a χαὶ τῶν B: xat περὶ τῶν a zat ψευδομένων B: τὲ, χαὶ 

Ψευδομένων ἃ 24 γίνεται ἃ: γίνεσϑαι Β 
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ὌΝ Ν ~ ΄ , ~ ~ . , 

τῇ ὁμολογίᾳ τῶν συνϑηχῶν, ot διχαιοσύνης μᾶλλον 
δ id \~ \ σ 

μὴ Ψευδὴς Ψεύσασϑαι. ἁπλῶς μὲν γὰρ ἔχαστος 
\ ~ 2 7 ἣν 

χαὶ λέγει χαὶ ποιεῖ, Ota τι SS Sls 

eb 
i 

ὡς αλλὰ χαὶ 8) 
al, hf εἰρηται, 

X\ 

τὸ 

ὄονται “at ἀληὃςξ ύουσιν. 
e SN 

προχείυ, ξνον. ὥσπερ οι Ola 
>) \ Ἁ On n Vv \ 

διὰ THY Sov Ἣν ἔχουσιν. περι 

χαὶ ψευδομένων ὃ λόγος αὐτῷ χαὶ 

ποιοῦσιν. ἐχεῖναι γὰρ χαὶ ἄλλαι τινὲς ape 
΄ Ἁ >) .- [Ὁ ~ \ ie va~ Ά, Ἁ 

αὑτὰ ἀληϑῶν χαὶ ψευδῶν xat 
>) a , 

οὐ διά τι 
Ν A 

τὸ δὲ Ψεῦδος ψεχτόν (te χα 10 αἱ φευχτόν. 

ζόμενα τὸ ἀληϑεύξιν χαὶ ψεύδεσθαι, ἱ 

., 
ry 

m@- 

> ἐφ 
ν ἀληϑευτιχὸς χαὶ τοιαύτην ἔχων 

ξ ἑχάτερα 

ἘΠ ἀλλὰ διαφόρου ὄντος, ὡς μὴ διὰ (τὴν) τοὶ 

— Θι 

Sug ee ere τῷ τοιοῦτος 

wy διαφέρει. διὰ τῆς TO peel) ταύτης ἔὸ 
SN ΄ - > » 

0 γὰρ χαὶ ἐν οις οὐοξν διαφέρε ι ἀληϑεύων ετὶ 

διαφέρει τι, οἷον συνϑήχαις lai συναλλαάγμασιν. 
> ΄“- Ne ral 

Dd0s φυλάξεται αὐτό, ὃς 

ἐν τῇ τῆς ἀληϑείας παραβάσει, ὃ ἐν 

γάρ τινα χαὶ ψευσάμενον 
Ἁ Ἷ κα ΄ὔ - ‘\ ~ 5 

Ψεύσαιτο. λέγει δὲ τὸν τοιοῦτον ἐπαινετὸν ἐπὶ 

υᾶλλον αἀποχλίνειν ἀληϑοῦς" 

25 διὰ (γὰρ) τὸ τὰ ς 
ὶ αὑτὸν μεγάλων οὐ διὸ χαὶ τῶν περ πάνυ 

\ \ 5" ΡΣ σ 2! 

Λέγει μὲν ἀλαζόνος ὅτι ἐστὶ ἱ περὶ τοῦ 

ὑπαρχόντων αὑτῷ προσποιεῖσθαι. ὥσπερ δὲ ἣν 
\ 

ὃὲ 

σ ἘΝ \ \ ε 
80 ὥσπερ τὰ συναλλάγματα χαὶ τὰς ὁμολογίας (07 πὶ Tee 

1 τῇ ὁμολογίᾳ τῶν cuvdqud@y a: 

om. B 2 

ὃ προχείμενον ἃ: προσχείμενον B 

post ἔχονται add. οὐ τοῦ 

B: 

τοιοῦτοι a: om. B 

τρόπου a: 
¥> SY Ns 
707) GE οιάτι a 

1 xev By cb, ἔχον Ὁ ὃ χαὶ ἄλλαι 

nat χαχίαι ἃ: om. B 

om. B 19 

χατ αὐτὸ ἃ 

μέσος scripsi: 

19. υχαὶ 4: 

τὸν Β: τὸ 

addit χαὶ φορτιχὰς ἃ: 

μέσον Ba 

om. Β 

ἃ 

14 τὴν ἃ: 

20 ὃς 

ἃ: Ψεύσεται Β 

post ἐπαχϑεῖς om. B 

a: tov B αὐτὸν B: αὐτὰ a 27 rhesis usque ad 

298 τῶ ta B: χατὰ τὸ a 30 ὥσπερ ὁ a: ὡς περὶ B 

΄ pe 

OTOLOS 

Γ , Fa N =) at = 

TAPAILLVOUGL TUS OLKELAS ἐν 

a/ b) , 

δίχαιον ἀλη ϑεύοντες 
=~ -“ 55 © ΄ 

τῶν οὕτως αληϑευόντων 
~ ΄ rn ra) νῷ ὦ 

τῶν τοιούτων ἕξεων, αἱ οὐ dra 
Ἁ \ / 

ταὶ (χαὶ χαχίαι). 

τὸ μὲν ἀληϑὲς 

a , 

TO υὲν ἐπαινετόν ἐστι, τὸ 

> Ν vn“ » 5 ) >! 

Ψευδομένων ἐπαινετὸς ἄν εἴη. ἀλλ᾽ ἐν οἷς 

γίαν χαὶ συνϑ ήχην δοχεῖν τὸ τοιοῦτον ποιεῖν. ἀλλὰ 

εἶναι. λέγω δὴ τῷ τ κι, 

μᾶλλον Bo: Det 

\ c ~ >) A 

χαὶ ἁπλῶς αὐτὸ φυλάξεται. 

τοῖς 
Δα ΣΕ ann ὩΣΙΝΣ = 

UN αἰσχρὸν φανῆναι. εἰ 

τὸ 

τοῦτο 
> ΄ { » ‘ 

εἶναι TOppwusy αὐτὰς 
2 \ 2F 

ἐστὶν ἐξαγγε 

ψεύστης 

χαὶ ὁμολογοῦντας τὰς συνϑήχας Β 

Ψευδὴς εἰ 

10 ψεῦδος Β (et Aristoteles): Ψευδὲς ἃ τε χαὶ — 

- φυλάξεται Β: 

διὰ τὸ --- ἔλαττον (24) ἃ: 

φυλάσσεται Β: φυλάξεται ἃ 

[Arist. p. 1127.420 --- 091 

: ΄ ΄ ΣῈ ᾿ ΄ Rr. 

CY OVTAL* OUOLMS χαὶ O 94" 

΄, 
ELS 

ae εστι. τοιαῦτα 
aN εργείας (χαὶ γὰρ 
5 ’ A ΄ 

αὐτὸς ἐρεῖ). οἱ μὲν διά 
N te aJs δι ΄σ 

Ἢ φξυούμξνηι lye 

τι τοῦτο 
~ a. Ω 

τῶν GT χαὺ 
μ 22 

χαλὼν 

\ aon way αὑτὸ 

° 
ὴ ‘\ 

υηδενὸς TOL 

DOE τυχὸν δμολο- 

“ay 
5 > 

χαὶ ἐν ote 

τὸν τοιοῦτον ἐπαινετόν. 
Ἐ ΓΞ 
εν οις 

ἔτι μᾶλλον ὅπου αἰσχρὸν 
>] Ἁ s.r αἰσχρὸν GE τὸ 20 

Cc la , 

συνῦηχαις γίνεται. 
>» \ , 

διὰ σωτηρίαν τινὸς 
v ENN \ pies 
ἔλαττον (διὰ τὸ αὐτὸν 

5 ss \ 

yap ἐμμελέεστερον. 

φυλάσσεται" 
΄ 

TLAOS. 

VIWY προσποιούμενος. 

τῷ τὰ μείζω τῶν 

ἀληϑεύων ὁ μὲν δια τι 
\ 

γὰρ τοῦ μὴ ἀδιχῆσαι). 

Ψευδὲς ἃ διά 

) post ἔχουσιν addit ὅτι 

δι ἄλλαι ἃ: ἁπλαῖ Diels 

Ψεχτόν (11) a: 

om. B 15 zat? αὑτὸ B: 

om. 

om. B 

23 Ψεύσαιτο 

25 γὰρ a: om. Β 

26 τῶν 

ἃ 

τῇ προαιρέσει (p. 1127614) ἃ 
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΄ Ὁ ΘΟ Ν \ σ᾿ bp = Fe a. 3 ΄ 35 ( Ἁ Yo re, 

ὃ ὃὲ ἁπλῶς διὰ τὸ ἕξιν ἔχειν τοιαύτην (ὃς ἣν χυρίως ἀληϑευτιχὸς xal 57 
» , \ ~ . / \ / / ~ ¢ 

ἀκηϑής). οὕτω χαὶ τῶν ψευδομένων χαὶ προσποιουμένων μείζω τῶν ὑπαρ- 
΄ ΄ \ \ “ ~ ~ δ΄ τὰν > , ε - 

χόντων οἱ μὲν τινὸς ἕνεχεν τοῦτο ποιοῦσιν, Of GE οὐδενός. οἱ μὲν οὖν 
> \ ἘΞ ἮΞ / on \ as ΚΕ. Ω͂Σ ΞΕ ΕΞ Ξ Cus > ~ ~ 

μηδενὸς Evexa ψευδόμενοι χαὶ τοιαύτην sev ἔχοντες ὡς (αὐτῷ) τῷ 
“ἜΝ , ~* A A / ‘4 5" ¢ 

ψεύδεσϑαι χαίρειν, φαῦλοι μὲν = χυρίως ἀλαζόνες, μᾶλλον 6) ἠλίϑιοι a 

\ ΄ “" ΄ > \ = ΕῚ ,~ ~ ~ cof; o Parnes 

χαὶ μάταιοι ἢ xaxot (οὐ γὰρ μετ᾽ ἐπιβουλῆς τοῦτο ποιοῦσιν), of GE ἕνεχά 35 
΄ ΄ Ἁ ἮΝ , Ἁ 5 

τοῦ evdouevor χείρους μὲν τούτων, διαφορὰ δέ τίς ἐστι ual ἐν τούτοις. 
΄ ᾿ \ ΑΝ ΡΥ ἢ pe ~ fa NN SS e \ > Δ ΧΑ RIF 

ὁ μὲν γὰρ διὰ δόξαν τοῦτο ποιεῖ, ὁ GE διὰ uépdos’ ὃ sv οὖν διὰ δόξαν 
| as > ass ! , 2 5» - τὰν \ > rite ΜᾺ > ΄ 

τινὰ ψευδόμενος οὐ μᾶλλον ψεχτός (ἐν ἀλαζονείᾳ γὰρ οὗτος), ὃ δὲ ἀργυρίου 
, Ἃ σ = , 5 , , ~ 35 

10 χάριν ἣ ὅσα ἀργύριον 7 τ ἀσχημονέστερος χαὶ χάχιστος τῶν ἀλαζο- 
, , ~ re 5 ~ 

νευομένων. πάντες γὰρ ἀλαζόνες χαὶ χυρίως ὃ πρῶτος, ὁ μέντοι τελευταῖος 
Vv. wv > > , ΄ » τὰ 

ἔχοι av τι χαὶ ἀδικίας. οὐκ ἐν τῇ δυνάμει δ᾽ ἐστὶν ὃ ἀλαζὼν GAN 

ἐν τῇ προαιρέσει. 

p- 1127615 Κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ καὶ τῷ τοιοῦτος εἶναι ἀλαζών ἐστιν. 40 

15 Τουτέστιν οὐχ ἐν τῷ δύνασϑα! προσποιήσασϑαι τὰ μείζω χαὶ μὴ ὅ0 

προσόντα αὐτῷ (τοῦτο γὰρ παντός) ἀλλὰ τῷ ἕξιν τοιαύτην ἔχειν χαὶ 
τοιοῦτος εἶναι ὡς προαιρεῖσθαι ταῦτα (xat τούτοις ἀρέσχε σϑαι). οὐ γὰρ 

αἱ δυνάμεις αἴτιαι τοῦ τοίους 7 τοίους εἶναι adh αἱ προαιρέσεις, ἐπεὶ a 

γξ δυνάμεις αὐταί εἰσι τῶν ἀντιχείμενων, οὐ δύναται ὃὲ dus τὰ ἀντιχείμενα 

20 εἶναι. εἰπὼν ὃξ τὸν ἀλαζόνα ἐν τῇ προαιρέσει μάλιστα εἶναι, ἐναργῶς 
τοῦτο ἔδειξε μεταλαβὼν τὸν ἀλαζόνα εἰς τὸν ψεύστην. ῳεύστης Ἰὰρ οὐχ 
ὃ δυνάμενος  ψεύδεσϑαι ἀλλ᾽ ὃ προαιρούμενος χαὶ ψευδόμενος zat τῷ 58r 

χαίρειν αὐτῷ τῷ ψεύδεσϑα!. εἰσὶ γάρ τινες τοιοῦτοι 7 δόξης 7 χέρδους 

ϑήρα, δόξης μὲν οἱ ἐπὶ τοῖς ex φύσεως ἣ τύχης προσγινομένοις προσποιού- 
ΕΣ τ pa 5 \ ΄ + ΄ wv ~ a NA ΄ 

μενοι, οἷον χαλοὶ ἣ ἰσχυροὶ ἢ πλούσιοι 7 τι τοιοῦτον, οἱ GE διὰ χέρδος τῷ σι 

ὍΝ ~ ~ ἊΨ o> e 5 > 

ἀλαζονευόμενοι ταῦτα προσποιοῦνται ἔχειν οἷς ἥδεται ὁ πέλας. διὰ γὰρ 
- fe 4 , 

ἐχεῖνοι προΐενται χαὶ οὗτοι λαμβάνουσιν, χαὶ τούτων ὃ [0] ταῦτα ἀργύριά τ 
> ~ ~ ~ Ls! id a7 Cc ΄ as ‘ yy id at 

αὐτῶν ταῦτα προσποιοῦνται, ἃ ῥαδίως λανθάνειν δύναται μὴ ὄντα. 7 δὲ 

μαντιχὴ [68] ταῦτα χαὶ ἰατριχὴ καὶ σοφία. διὸ χαὶ οἱ πλεῖστοι τῶν διὰ 
ὟΝ ~ ~ ΄ ΄ - 

80 χέρδος ἀλαζονευομένων ταῦτα προσποιοῦνται. λανϑαάνουσι γὰρ ot ταῦτα 
Ἂν y ἐπαγγελλόμενοι τῷ μὴ φανερὸν τὸν ἔλεγχον εἶναι. ὃ μὲν yap χαάλλος 7 

υ. ~ , ¢ as 

δὲ τῶν προξιρημξνωῶν τι PKOlLWs oO. ἰσχὺν προσποιούμενος εὐέλεγχτος. 

1 διὰ τὸ ἕξιν B: ὁ διὰ τὴν ἕξιν ἃ χαὶ Β: te χαὶ ἃ 3 μὲν οὖν Β: δὲ ἃ 4 τοιαύτην 

ἃ: ταύτην Β αὐτῷ ἃ: om. B 5 zat κυρίως -- μᾶλλον δὲ a nisi quod δὲ seripsi pro 

~ lac. B 7 tov B: τινος a 9. dextos a: Ψεχτέον B 10 zat χάκιστος BL: 

καὶ κάχιστος ἃ 14 τοιοῦτος B: τοιόςδε a et Arist. vulg.: ποιὸς Arist. codd. HaMbQb 

rhesis usque ad χαρίεντες φαίνονται (p. 1127631) a 16 ἔχειν τοιαύτην a 17 χαὶ 

τούτοις ἀρέσχεσϑαι a: "8 19 αὐταὶ Β: αἱ τοιαῦται ἃ 22 ψεύδεσϑαι Β: ψεύ- 

σασϑαι ἃ προαιρούμενος καὶ B: προαιρούμενος τὲ χαὶ ἃ 25 τοιοῦτον B: τῶν totod- 

των a 27 ταῦτα B: τὰ τοιαῦτα a ἀργύριά B: ἀργύριόν a 28 μὴ ὄντα" ἡ δὲ 

scripsi: μὴ ὃν τὸ ἡδύ Ba 29 δὲ Ba: cancellavi ταῦτα B: τὰ τοιαῦτα a: τοιαύτη Diels 

31 post ἔλεγχον add. αὐτῶν B: om. ἃ 32 τι post προειρημένων B: post ὁ δὲ a 



200 ANONYMI IN ETH. NICOM. IV 13. 14 [Arist. p. 1127¢-20—34] 

He ας ‘ > 
λανϑάνει. διὸ πλεῖστοι of τοιαῦτα ἐπαγγελλόμενοι. χαὶ γὰρ πρόσεστι. 58r 

oat ~ La ~ Ὗ ΄ 

τούτοις τὸ ἤδεσϑα: αὐτοῖς τοὺς πέλας χαὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἀργύριον διδόναι. 10 
΄ ε IN ἢ a τ ᾿ x Ss ee A? pe MAF φιλομάντεις γὰρ ot πολλοί, xat ἢ. ἰατρικὴ πρὸς πολλὰ χρήσιμος χαὶ 7 

΄ Q 7% > ἊΣ Vv \ > 2) ~ 

σοφία σπουδάζεται διὰ τὸ ϑαυυασία εἶναι. ἔστι yap ἐν αὐτοῖς τὰ 
5 ΄ ΄ Se Ss, X QQ. ¢ Sane ς ae el = 

εἰρημένα, τουτέστι δόξα ἀπόλαυσις τὸ λαϑεῖν. of GE Elpwves ἐπὶ τὸ σι 

> ~ ¢ σι ne > 

ἔλαττον. διὰ τοῦτο of εἴρωνες χαριέστεροι, ὅτι τὰ ἔνδοξα χαὶ ὄγχον 
ἔχοντα ἀρνοῦνται. Ἢ heen οὔργοι λέγονται: βαυχὴπ προς φησὶν 

΄ δὴ - 

ὡς ἕν dv) ἑνὸς εἰπεῖν τοὺς σευνοπανούργους. βαῦχος γὰρ 6 τρυφερύς. A 

οὺς 
΄ 5) ce 5 \ 739) ss 

ὡς ὁ ποιητὴς ᾿Αραρὼς ἐν Καμπυλίωνι “᾿βαυχὰ μαλαχὰ τερπνὰ tovgspd. 10 

ἀπὸ 10 τι ὃὲ τὸ ὄνομα τῶν HOLA 6 ἐστιν εἶδος ὑποδημάτων 

᾿Ιωνιχῶν, οἷς αἱ ᾿Ιάδες χρῶνται, οὗ χαὶ ᾿Αριστοφάνης ἐν Θεσμο φοριαζούσαις 
΄ 

μέμνηται. Κλείταρχος μέντοι ὃ γχωσσογράφος τὸ σξυνὸν ἀποδέοωχεν. οἷον 

4 τῶν Λαχώνων ἐσ ἧς" εὐτελὴς ἄγαν ἱστορεῖται Ξενοφῶντι. διὰ ταῦτα 
ἢ > Ξ ἂν Πρέξθεσὶ Severe χαὶ σχώπτουσιν αὐτοὺς οἱ χωμῳδοί, ὡς [ἰλάτων ἐν [Πρέσβεσι χαΐρεις 

, ΄ ΄ , 

15 οἶμαι μεταπεττεύσας αὐτὸν διαχλιμαχίσας τε, τὸν ὑπηνόβιον σπαρτιοχαίτην 20 

ῥυποχόνδυλον ἕλχετρίβωνα᾽᾽- τοῦτο γὰρ Λάχωνες ἐποίουν, ἐγχράτειαάν τινα 
΄ > > ‘> 3 > 

χαὶ χαρτερίαν ΠΣ διὰ δὲ τὴν σφόδρα εὐτέλειαν προσποηίησις 
>, ~ 

UTOGWY. τῶ: ἐδόχει χαὶ ἀλαζονεία τις εἶναι. χαὶ περὶ τὰ μὴ λίαν 
> >: / 

τὸ ἐμποδὼν ἔλαβε, μεταλαβὼν φανερὸν ἐποίησεν. 

20 ρ. 1191081 ᾿Αντιχεῖσϑαι δ᾽ ὃ ἀλαζὼν φαίνεται τῷ ἀληϑευτιχῷ. 

Tov ἀλαζόνα φησὶν ἀντιχεῖσϑαι τῷ τ τ χεῖρον γὰρ χαὶ φορτι- 
Ὑ 

χώτερον τῶν ἃ τ ἔχει τις χαὶ μείζω ἢ ἃ ἔχει τις προσποιεῖσθαι 
Vv c SN oEN Ἂν 5 7 ‘ 

ἔχειν ἑαυτὸν τοῦ ἃ τοῦ ἐλαττοῦν 7 ἀρνεῖσθαι μὴ ἔχειν διὰ τὸ ἐν τούτοις 30 
5 c wy v Ny \ 

ἀνεπαχϑές. τὸ μὲν γὰρ μετρίου, τὸ δὲ ὑπερβάλλοντος. οὔσης δὲ καὶ 
5 5 ~ cr + 

2 ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ. περὶ τὸ ἡδὺ τὸ ἐν λόγοις χαὶ πράξεσιν εἰπὼν 

εἶναι τρεῖς διαφορὰς χαὶ τούτων τὴν μὲν εἰπὼν ἀλήϑειαν, τὴν δὲ φιλίαν, 

τῆς λοιπῆς λέγει, ἣν τ tav χαλεῖ. χαὶ διὰ τί οὕτως αὐτὴν = Cc NS | [0] 
AS) 
= 

ὀνομάζει τὴν αἰτίαν λέγει. ἐχεῖναι μὲν οὖν at δύο, ἢ μὲν φιλία περὶ λόγους 

2 ante ἀργύριον ins. ἥδεσθαι χαὶ ἃ: om. b 4 σπουδάζεται Β: om. ἃ 8 post 

εἰπεῖν add. φησὶ δὲ B: om. a βαῦχος yap ὁ τρυφερὸς B: Badxov yap ἔλεγον οἱ παλαιοὶ 

τὸν τρυφερόν ἃ 9 ᾿ΔΑραρὼς] Com. Att. Frag. Il 217 Kock ΙΚαμπυλίωνι] χαμπύλω 
Β: χαμφύλωνι ἃ 10 μετήνεγχται δὲ B: μετενηνέχϑαι δ᾽ ἔοιχε ἃ 11 Ἀριστοφάνης 

ἐν Θεσμοφοριαζούσαις] 1 482 Kock 13 Ξενοφῶντι] de rep. Laced. c. 2, 4 14 xw- 

μωδοὶ B: χωμῳδοποιοί a Πλάτων ἐν [Πρέσβεσι] 1 654 Kock πρέσβευσι Βὰ 

χαίρεις Β: χαίροις ἃ 15 μεταπεπτεύσας ἃ: καταπυχτεύσας Kock διαχλιμαχίσας τε 

Porson: διαχλιμαχεύσασϑαι B: διαχλιματίζεσϑαι a 10 ἑλχετρίβωνα: ἑλκχοτρίβωνα B: 

ἑλχοτρίβονα ἃ 11 ἐπιδειχνύμιενοι B: ἐπαγγελλόμενοι a 20. rhesis usque ad τοῦ 

μέσου (p. 112824) 21 χεῖρον B: χείρων a 21. 22 goptxwtepovy B: φορτι- 

AWTEPOS ἃ 22 μείζω B: μείξων a ἢ ἃ scripsi: 7 yap Ba 23 

B: 7 χαὶ ἃ 24 post ὑπερβάλλοντος add. ἐστίν a: om. B 25 

xahet scripsi: avaxahet B: ὀνομάζει a 28 ante thy αἰτίαν inserit 
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A ἡ “ ΔΆ ἘΠΕ \ \ , Ἀ a PN ἐνὸς, eS) ip ἋΣ δα “ἢ ἐς aE RQ ual πράξεις τὰς χατὰ τὸν βίον τὸ χρειῶδες δειχνύουσιν, ἢ Ge ἀλήϑεια τὸ 58r 

ea λόγους. αὕτη ὃὲ τὸ ἐν παιδιᾷ ἡδὺ αἱρεῖται. det γὰρ τῷ σπουδαίῳ 35 
3 ΄ \ ΝΥ ΄ » ὅδε , v 

χαὶ ἀναπαύσεως, WS ἂν UY διὰ παντὸς χάμνουσα αὐτῷ ἡἣ διάνοια ἄχρηστος 

Ἰένηται τῷ ἀεὶ ἐντετάσϑα! χατὰ τὰ τόξα, ἃ uy ἀνιέμενα τοῦ οἰχείου παρα- 
av ΄ δ ΑΝ ΄, σ > QS ~ ef >> 

λύεται TOVOD. πὼς OF γένοιτο TO SY TOALOLA, ἡδὺ χαὶ ἐλευϑέ cplov ἑχατέρας or 

χωριζόμενον ἀμετρίας. νῦν διδάσχει. 

p. 112824 Οἱ μὲν οὖν τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες. | 

\ ~ f ia +> ΄ ΄ ΄ 5 

Βωμολόχοι λέγεται τὰ τῶν Beye) Oe: χαὶ ἀδὸηφάγα, a χάριν 58v 
τροφῆς λοχῶσιν (Ext) τοῖς βωμοῖς τὰ χαταλειφϑέντα τῶν ὑυσιῶν ee 10 

10 τοιοῦτοι χαὶ οἱ TO σχώπτειν ἀρ ΗΝΕ, eat οβαλλόντως. ὡς γὰρ ἐχείνοις 
> v ” ~ ΄ > ΄ 

οὐδὲν ἔργον 7 περισχοπεῖν τοὺς βωμούς, ἀφ᾽ ὧν εὐπορήσει τροφῆς, οὕτω 

σ 
~ 5 ΄ ’ , ~ 

YOe τῶν ἀσχημόνων ἀπέχεσϑαι. et μόνον χινοῖεν os R = 2 Cc .« Φ - 7 Ms al = = oO Ὁ» () wy) Ἔ 
“5} € aN > ~ / 0 5 \ ust ἊΝ 

Ἰπλ τα εν δὲ ἐμμελῶς παίζοντες: τὸ μέσον χαὶ μέτριον ἐνδείχνυται. 
ἐχ τῶν χινήσεων τ ἊΣ τ εὔρυϑια δηλονότι 7 ἜΣ (nat) ὑγιξινὰ 

15 7 νοσερὰ χαὶ ἀσθενῆ 7 evopwota. οὕτω χαὶ τὰ Fy, δηλονότι ἀπὸ Ι μὰ ee Ι 

τῶν χινήσεων τῆς ψυχῆς. ἐπιπολάζοντος δὲ τοῦ γελοίου, διὰ τὴν 1ὅ 

τῶν πολλῶν σπουδήν. φιλογέλωτες γὰρ ὡς ἐπίπαν οἱ ἀνῦρωποι χαὶ {τῇ 
παιδιὰ μᾶλλον προσαναχείμενοιδ. ex τῶν εἰρημένων δῆλον, διότι οἱ μὲν 

τοῦ μέσου πέος οὗτοι δὲ xa? Hep RONG αὐτῷ χρῶνται. τῇ δὲ 
ΡΣ ΄ δ 5 , ~ \ 

20 μέσῃ ἕξει οἰχεῖον ἢ ἐπιδεξιότης. δεῖ γὰρ ἐπιδεξίως ἔχειν πρὸς τὸ 

axodoat τε χαὶ ποιῆσαί τι. διαφέρει δὲ τῆς τοῦ ἀνδραποδῴδους, 
lé » > ~ v 5. τς S79 Δ roe ΝΣ 

ἤτοι ἀπρεποῦς: ἥτοι ἀνδραποδώδους, ἣ τοῖς ἐλευϑέροις ἀντίχειται. ἔστιν 
a] / 

9 
v ΄ > © , ~ Saw asa Sh ~ \ ~ 

doa ἢ ἐλευϑερίοτης ἣ τῇ ἀνδραποδώδει ἀντίκειται. ἣ τῷ μὴ λυπεῖν 
\ 

πλέον γὰρ τὸ 2 ~ ς Fl @ st = 
roe 

A i 
oO 
A C - δ: (η. 

Ἁ > , 5 3 A X 

TOY “ZXOVOVTG. Οὐ ταῦτον TO UL 

, 

μὴ λυπεῖν. εἰ γὰρ τέρπει, οὐ λυπεῖ" οὐ μὴν εἰ μὴ λυπεῖ, τέρπει πάντως. 
δ 

τῷ or 

ἄπειρον yap τὸ μὴ λυπεῖν. τοιαῦτα δὲ xat ἀχούσεται, ἀντὶ τοῦ 

τοιούτων ἀνέξεται εἰς αὐτὸν λεγομένων σχωμμάτων οἷς αὐτὸς χέχρηται. 
οὐ γὰρ εὔσχημον τῶν ὁπωσοῦν λεγομένων ἀνέχεσϑαι" οὐ γὰρ πᾶν ποιῆσαι, 
ὥσπερ οὐδ᾽ εἰς πᾶν ἀνάσχοιτο σχώπτεσϑαι. οὐ γὰρ Ξὔσχημον οὐδὲ οἰχεῖον 

30 τῷ ἀγαϑῷ τῶν ὁπωσοῦν λεγομένων ἀνέχεσϑαι. ἐπεὶ ἐνδεχόμενον δόξε! 2 
~ 

πως χαίρειν αὐτοῖς χαὶ πράττειν αὐτὰ οὐχ ἀπεχϑανόμενος πρὸς αὐτά. 

1 δειχνύουσιν B: δεικνύει ἃ 1.2 τὸ περὶ ἃ: περὶ Β ὃ post γένοιτο praebet τοῦτο, 

δεόντως φημὶ ἃ: om. B Y rhesis usque ad βίον ὁμιλίαις (p. 112869) ἃ 9 ἐπὶ add. 

Diels coll. Etym. m. p. 218 τὰ χαταλειφϑέντα B: τὸ περιλειφϑὲν ἀπὸ a 12 μηδὲ Β: 

τὸ μὴ ἃ χινοῖεν B: ἂν οἷδε χινεῖν ἃ 13 ante τὸ μέσον inserit διὰ τοῦτο a: om. B 

ἐνδείχνυται B: ἐπιδείχνυται a 14 χαὶ ἃ: om. B 16 ἐπιπολάζοντος B: ἐπιπολάζοντα a 

γελοίου a: γέλωτα B Die 18 τῇ paahie— προδαγαχείμενοι a: om. B 20 ἡ ἐπιδεξιό- 

τῆς Ba et Arist. cod. Mb: χαὶ ἡ ἐπιδεξιότης Arist. vulg. post ἡ ἐπιδεξιότης add. ἐστί a 

et Arist. vulg.: om. B et Arist. cod. Ha ἐπιδεξίως B: τὸ ἐπιδεξίως a πρὸς τὸ--- 

ποιῆσαί te Diels: πρός τι ἀφ᾽ οὗ τι καὶ ποιῆσαί τις Ba 22 ἀπρεποῦς Β: τοῦ ἀπρεποῦς ἃ 

ἤτοι Β: 7 χαὶ ἃ Ἦν Βι ada 22. 25 ἔστιν --- ἀντίχειται B: om. ἃ 25 τέρπει (altero 

loco) B: zat τέρπει a 29 εἰς πᾶν ἀνάσχοιτο B: εἰσάπαν ἀνέχοιτο a 
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YD SN) Dy. ‘ ΄ SP) \ aes >. PS 1. ; 

ἔδει δ᾽ ἴσως χαὶ σχώπτειν, διὰ τὸ ἄσχημον δηλονότι χαὶ ὕβρεως 5Sv 
Vv { ~ art ‘ Vv DBE ΄ Qe . a anh Fe ς ἢ _ 

ἔχεσϑαι. προεῖπε δὲ TO ἔνια δὲ ot νομοῦεται GLOSSY χωλύουσι πρησ- 
" 

υπαχουομένου τῷ ἔνια ᾿ χαὶ οὐ πάντα᾽. ὃ δὴ χαρί ίεις χαὶ ἐλευϑέριος- 
" , ΄ , 

οὔτ ως l, τουτέστιν οὔτε πᾶντα σχώπτων οὔτε πάντων ἀπεχόμενης, 
%, 

EET 

a 
ἕξε 

~ ~ lp, 

5 ἀλλὰ γνώσεται νομοϑετῶν ἑαυτῷ τίνων ἀφέξεται, τίνων ov. 

| Nie τ ΄ + 

p.1128>10 Περὶ δὲ αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς οὐ προσήχει λέγειν. 

αἰδώς. δείχνυσιν ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ χαὶ τοῦ συμπτώματος 
΄ ΄ \ ~ o ε΄ » 

ς γὰρ ὃ φόβος διατίϑησι τὸ σῶμα, οὕτω χαὶ ἢ αἰδώς. 40 

αὐτῆς τὸ τοῦ σώματος χρῶμα, ὡς χαὶ ἐπὶ τοῦ φύβου. 
? ~ ~ ᾿Ν 5 ~ >) , > Vv 

10 xat πῶς, δῆλον ἐφ᾽ ὧν ἐρεῖ (χαὶ αὐτός. ef δ᾽ ἔστι τὰ μὲν xar 

ἀλήϑειαν αἰσχρά") χατ᾽ Εν αἰσχρὰ ὡς ἢ ἀχολασία. χατὰ δόξαν 
δὲ ὡς τὸ ἐν ἀγορᾷ ἐσϑίξιν: ἔστι γὰρ ταῦτα τῇ τῶν πολλῶν προλήψει χαὶ 

διὰ τὰ ἔϑη χαὶ αἰσχρὰ δοχεῖ εἶναι. τὰ δὲ χατὰ δόξαν ο cy oO? 
Qa ὦ» 

SS ἴω - 2 ' 

φέρει: χαλῶς. οὐ γὰρ εἰ τὰ μὲν οὐ eh, 5. τὰ Of δ ες 
; 

15 τ τὰ χατὰ δόχησιν πράξει. οὐ ὑπ τ 

p. 1198025 Φαύλου δὲ χαὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον. 

Aan , ~ 7 > > \ \ eS! we ΄ ΄ 

Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν’ εἰ χαὶ μὴ (ext) τοῖς BEIGE πολ 

ὡς φαύλοις οὖσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς πραχϑεῖσιν ἀναγχαίοις τε πραχϑῆναι, 50 
Us 

> 

ἢ at 
o ~ ~ 5 ΄ \ ΄ 

90 οὐδ᾽ οὕτω τοῦ ἐπιειχοῦς ἂν εἴη. φαύλου γὰρ χαὶ τὸ τοιοῦτον εἶναι, ὡς 
ov 

\ 

πρᾶξαι ἄν τι τῶν αἰσχρῶν. ἄτοπον γὰρ τὸ ἡγεῖσϑαι ἐπιειχῇ εἶναι τὸν 

αἰδήμονα, χαϑόσον οὕτω διάχειται ὡς εἰ πράξαι τι τῶν αἰσχρῶν μὴ 

βουλόμενος αἰσχύνεσϑαι. ἣ γὰρ αἰδὼς 
a. > \ CTL ON ΄ \ > ΄ ” ἣν x” v \ Ἕν DA 
δὲ ἐπιειχὴς Exdy πράττει ta αἰσχρά. ἢ λέγοι dv ἄτοπον τὸ λέγειν διὰ 

\ ~ ΄ , / 5 

πὶ τοις ἐεχοῦσιως γινομένοις. οὐδεὶς 

τοῦτο εἶναι ἐπιειχῇ τὸν αἰδήμονα, διότι οὕτως ἔχει ὡς ἐάν τι προσπέσῃ τῷ οι 

SR EST Stew 5 Ὁ τῶν Ξσϑο x ἌΡΑ ETN a. PW ee a3 νη 
αἰσχρὸν αὐτῷ αἰσχύνεσϑαι. % γὰρ αἰδὼς οὐχ | ἐπὶ τοῖς ἀχουσίως ὅ9τ 

πραττομένοις γίνεται" ἄτοπος δὲ ὁ Exdy τὰ αἰσχρὰ πράττων. ἐν μὲν οὖν 
It ὦ v > cow ΄ > 

τῷ δευτέρῳ τὴν αἰδῶ ἀρετὴν υὲν οὐχ ἐφὴ είναι, ἀλλὰ παάῦϑος, ἐπαινετὸν 
' ~ ΄ 3D ~ 5 ~ ~ Ψ - 

μέντοι, νῦν δὲ ἔοιχεν αὐτὸ διαβάλλειν ὡς οὐδαμῶς οἰχεῖον τῷ ἐπιειχεῖ. 
᾿: Ἂς ΟΝ (δ QZ ΄ Y, Ps} is > a eset tS as eee PaaS "ἍΝ 80 ἐξ ὑποϑέσεως γάρ φησιν εἴη ἂν ἢ αἰδὼς πάϑος ἐπαινετὸν χαὶ ἐπιειχές, 

9° ~ ~ , 2. 2 , » > iP , > ν 
3 τῷ ἃ: τοῦ Β 5 τίνων ἀφέξεται, τίνων οὔ B: τίνων μὲν ἀφέξεται, τίνων 6 οὔ ἃ 

6 rhesis usque ad οὐχ αἰσχυντέον (p. 1128025) a 7 τοῦ συμπτώματος B: ἀπὸ τοῦ 

συμπτώματος ἃ 9 ἀμείβεται Β: ἀμειβήσεται ἃ ἐπ᾿ αὐτῆς Β: χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἃ 

10 καὶ αὐτὸς --- ἰσχρὰ (11) a: om. B 11 post αἰσχρὰ add. εἶπεν a: om. B 

χατὰ δὲ δόξαν a 12 ἐν ἀγορᾷ ἃ: ἐναγῆ Β γὰρ Β: δὲ ἃ 18: xat B: 

om. a 14 χαλῶς B: xat χαλῶς a 17 rhesis usque ad ta φαῦλα (p. 112829) a 

18 εἰ B: ὅτι εἰ a ἐπὶ a: om. B 19 πραχϑῆναι a: πραχϑεῖσιν B 22 αἰδή- 

μονα a: εὐδαίμονα B 24 δὲ B: yap a 28 τῷ δευτέρῳ] c. 7 p. 1108a3 
y 

80 ἐπαινετὸν nat ἐπιειχές B: ἐπιειχές te, χαὶ ἐπαινετόν a 



10 

- σι 
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[0] OR οὐχ ἁπλῶς. 
5 ‘ ΄ »  » σ ? 

οὐ UY πρᾶξαι GY ποτε τοιοῦτον τι, ὥστε οηὐὸ 
vn > - v >) Ἃ ! τ (ἂν) αἰσχύνοιτο. εἴη δ᾽ ἂν 

δηλονότι πάϑος χαὶ οὐχ ἁπλῶς. ὡς χαὶ 7, ὕλη ἀνάγχη οὐχ 
΄ - / 

ἐξ ὑποϑέσεως γυ 
9 

΄ ~ > > > δ > ¢ 5 

ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἐξ ὑποϑέσεως. ᾿ χαὶ πῶς ἐπάγει, ὡς χαχεῖ ἐδείχνυτο. εἰ γὰρ ‘ 

ὡς Ὑ - 5 ΡΟ > “5 ΄ \ ~ > 

πρίων εἴη, δεῖ σιδηροῦν εἶναι. ἐξ ὑποϑέσεως ἄρα ἐχεῖ τὸ ἀναγχαῖον, ἐν- 
~ ᾿ - ~~ \ ~ ΄ " \ > \ Μ ΟῚ Vv 

ταῦϑα δὲ τῇ αἰδοῖ χαὶ τῷ τοιούτῳ Taber τὸ ἐπιεικὲς ἔσται. οὐχ ἔστι 
- Zee αν τ, Ἐν ἈΠΟ Eras > \ > Qi \ EN \ 

τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς. αὗται γὰρ ἀγαϑὸν χαὶ (xad? αὑτὸ xat) ἡ 
, INN VED ΄ > ΄ > bd \ we) 

αἰδὼς ἐξ ὑποϑέσεως Exterxec’ χαλῶς" od γὰρ δι 
ἘΝ 2D. ) rN Pit Q. > > ΄ ΄ (awed 

αὑτὴν πρῶτον ovos χαῦ αὑτὴν ovde χαϑὸ αἰδὼς ἐπιειχές. ὑποτεϑέντος 
~ σ ΄Ν ’ ar ‘A 

γὰρ τοῦ ὅτι εἰ τάδε πραχὕείη, πον παρέπεται, τὸ ὃς αἰσχύνεσϑαι 
> ~_¢ Did > > _~ > ΄ ~ 2 ~ \ 

αἰδεῖσϑαί ἐστι, τὸ δὲ αἰδεῖσϑαι οὐχέτι, διὰ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης τῇ αἰδοῖ τὸ 

ἐπιειχὲς ἀχολουϑεῖ. 

> 

p- 1128031 Et 68 ἢ ἀναισχυντία φαῦλον. 

δ [4] - ~ Ἂν ~ 

Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν. οὐ φαῦλον τὸ μὴ αἰσχύνεσϑαι ἐπὶ τοῖς 
> ~ > αἰσχρῶς πεπραγμένοις. αὐτὸ γὰρ τὸ αἰσχρὰ πράττειν φαῦλον. doxe 

διὰ τούτων ἀναιρεῖν τὸ τῷ χαχῷ τὸ ἐναντίον ἢ ἀγαϑὸν 7 χαχὸν ¢ 
Φ > τ , ~ ~ , a! 

ἐν οἷς πλείω τῷ αὐτῷ ἐναντία, χαὶ ἔστι τις χαὶ μέση αἴσϑησις, ἣ εἰ μή τι 
»7 ~ ὴ 

μεταξύ, πάντως τὸ τῷ χαχῷ ἐναντίον ἀγαϑὸν εἶναι. τῇ μὲν yap det 

χαχῷ ὄντι τῶν ἐναντίων τὸ μὲν ἀγαϑόν ἐστι (ἀνδρία γάρ), τὸ δὲ χαχόν. 
DESY: τῇ δὲ νόσῳ χαχῷ ὄντι τὸ ἐναντίον ἀγαϑόν: ὑγίεια γάρ. γίνεται 

5 ΄ id ΄ 5 a > 

δὴ χαὶ TH ἀναισχυντίᾳ τὸ μὲν ὡς χαχὸν ἐναντίον (ἢ γὰρ χατάπληξις ἀφ 

ἧς ot χαταπλῆγες οἱ ἐπὶ πᾶσι χαὶ πάντα αἰδούμενοι), ἢ δὲ αἰδὼς μέσον τι 

πάϑος. ὡς ἀμφοτέρωϑεν ὃν ἀγαϑόν τε χαὶ ὡς ἀγαϑὸν ἐναντίον τῇ ἀναι- 
Ἂν , » » \ \ bro + > ΄ \ NEN > ape - σχυντίᾳ εἴη ἄν. χαὶ γὰρ εἰ ἐν οἷς ἐστιν ὑπερβολὴ χαὶ ἔνδεια, ἐν τούτοις 

PD] \ \ , Vv S\ \ Ν > \ 4 ‘ ἐστὶ χαὶ μεσότης, ἔστι δὲ περὶ τὸ αὐτὸ παάϑος ὑπ ΠῚ τε “OL ἔνδεια, 

ὑπερβολὴ μὲν ἀναισχυντία, ἔνδεια δὲ χατάπληξις, 4 ἂν χαὶ μεσότης ἐν 
> \ ~ bb ~ Si > 

τούτοις, ἢ αἰδώς, ἥτις, εἰ vextat ἐχεῖναι, ot ay Be Ἢ τοῦτο λύοιτ 
x νὴ τς Qs > Q) > \ 4 M 
ἂν τῷ ἐξ ὑποϑέσεως ἀγαϑὸν εἶναι. τὸ χεῖσϑαι μὲν γὰρ πράττειν τὰ 

αἰσχρὰ φαύλου, εἰ δὲ πραχϑείη, ὃ μὲν αἰσχυνόμενος ἐπ᾽ αὐτοῖς 7 

ἂν εἴη, ae sell δὲ οἱ ἀναίσχυντοι, χαὶ διὰ τοῦτο οὐ διὰ τὰ πεπραγμένα. 

οἱ 6& χαταπλῆγες μοχϑηροὶ τῷ χαὶ μὴ τὰ αἰσχρὰ ὑπολαμβάνειν. μήποτε 
aN > 

ἐνδείχνυται ἡμῖν διὰ τούτων ὅτι μὴ ἔστιν ἁπλῶς ἐπὶ τῇ τῶν χαχῶν πράξει 

\ a > \ ἈΝ ἐς > a “= 
γαρ πρᾶξαι Ξπιξιχὺς TOLOUTOV Tl, ALY OvoltTt av, 59r 

a 

10 

20 

o> av 

30 

2 μὴν Diels: μὴ Ba ἂν ἃ: om. B post αἰσχύνοιτο rhesin inserit ety 6° dv—tas ἀρετάς 

(p. 1120629—81) a 2 post ἂν (extremum) inserit ἡ αἰδὼς B: om. a ὃ éxet B: 

ἐχεῖ μὲν a 7 χαῦ αὑτὸ χαὶ ἃ: om. B 8 ἡ δ᾽ αἰδὼς -- ἀχολουδεῖ (12) 8 habet trans- 

posita post ἐπιειχὲς δειχνύναι (p. 204,11) ἡ δ᾽ ἀιδὼς --- ἐπιεικὲς B: ἄλλως a οὐ 

B: 

B: 

cle 
οὐδὲ yap a J πρῶτον B: πρώτως a ἐπιειχές LB: 

γὰρ 
πιειχής ἃ 10 εἰ τάδε 

εἶτα εἰ ἃ 12 ἀκολουϑεῖ B: παραχολουϑεῖ ἃ 18. rhesis usque ad διχαιοσύνης 
or εἴπωμεν (p. 112835) a 14 οὐ Β: οὐχὶ ἃ 16 7 xaxov, 7 ἀγαϑὸν ἃ 19 

B: 

28 

υὴ a ἀνδρία γάρ B: ἡ ἀνδρία a 28. 24 εἴη ἂν τῇ ἀναισχυντίᾳ ἐναντίον ἃ 

χεῖσθαι expellenduin naan Ὁ] μήποτε B: μήποτε δὲ a 

ULE’ με ¥ 
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vy γινομένη μόνον. χαὶ ἐπὶ τούτων μὲν γὰρ ἂν τὸ 
, ” BA \ , ed In ~_¢ ΕΣ 

φαύλου av sly, τὸν μέντοι πράξαντα αἰδεῖσθαι ἐπ 
G QO 7 > 
ὑποῦέσεως ELTEV. 

γίνοιτ᾽ ἂν ἀλλὰ ἐπὶ ἄλλοις τισί, χεῖται 
3D. Fs 
αοηξια σι 

αὐτῶν 
- ν Qe ὁράμασιν ἐρυϑραίνεται ὁ ἐπιξιχὴς χαὶ αἰδεῖται. δοχεῖ 

αἰσχύνη ἐπὶ πεπραγμένοις 

ἘΠ 

DAV > ΄ σ ¢ 
aLows DLOYUVTS, OTL if 

=) 7 \ >] 

Claws ἐσ τὶν ρει τε oT 

2 
10 ἀπὸ τῆς 

et ΘῈ 
A x Ν 

ιχνυνᾶι. AXOAL τὸ 4 wo x @- wy o7 ( 
>) 

Bap ἐἸ 

αὔλον. οὐχ ἔστι δὲ ο πὸ 

Q, ὦν. ὦ 

απὸ χοινοῦ τὸ τα 
fe δευτέρῳ τς τὴν αἰδὼ μήτε τὴν νέμεσιν 

Vv a. ig ΄ 

τῷ ἐν υξσο ἤτη τ εἶναι. εστι OF 7 VEWEOLS 

@- τον γίαις. νῦν ὃ 
2] ἣν 7 Vv οὶ , 

ἐγχρατείας προλέγει, ὅτι μὴ ἔστιν ἀρετή. CQ a ΣΞῚ [0] 

“aA =) 

ἴω τ Ὁ [Ὁ 

ἐγχρατείας χαὶ χαρτερίας χαὶ μαλαχίας, μετὰ 

υετὰ τοῦτο περὶ δικαιοσύνης τὸν πάντα χατατείνει λό 

1 μὲν (prius) B: om. ἃ 2 αὐτοῖς 

δὲ a: om. Β 4 γίνοιτ᾽ ἂν B: γίνεται ἃ 

ὁ. 7 p. 1108 9] 566. 15 

18 τὸν 

εἴη ἄν ἃ αὐτῷ ἃ: 

9. δὴ Β: δὲ 
11 οὐδὲν Β: μηδὲν ἃ 

περὶ διχαιοσύνης a 

- 
x 
2) 
Q a @ = R Ὁ 

BS} 

37 ὦ 14 ΄ 

περὶ αἰδοῦς μὲν εἴρηχε, περὶ δὲ νεμέσεω 

3 \ ~ 5 ~ 

ἀλλ᾽ οὐ μόνον ἐπὶ ταῖς αἰσχραῖς 

΄. 
, 3 es | ~ 

UOVOLS ἀλλὰ τοῖς 

“ 

\ 

-" 

΄ / wv in 

UTOVOLE. εοιχξε 

ον. 

B 

a 

μὲν πρᾶξαί τι αἰσχρὸν 
αὐτῷ 

πρά 

, lA 

δὲ ταύτῃ διαφέρ γξιν 

ίνεται i 
a) 

δὴ 

Ἁ >) ‘ τὶ 2 

& ἐπὶ πλέον 

βιβλίον. 

μαλαχίας ἃ: 

ν χαχῶν ε 

ἐν προσϑεὶς 

p. 1128>30—35] 

fs 

59r 

Ammrerynnce ae 
ETLELKZOUG. ες 

30 

χαχοῖς, 

"Apt στοτέλ νης 
\ ~ ζ΄ ee) 

TO TOLOUTOV TONGS 27, ἐπαινετὸν 

tat τὰ αἰσχρὰ πράτ τεῖν" 

Oy 

+0 ὦ rn 
ξρξι 

Ἁ ἐν γὰρ τῷ 50 

3) 
9 

Lad 2 

o cy 

ante εἶπεν add. 

D) τῷ δευτέρῳ] 

μάλιστα B 



ΕΙΣ TO ΠΕΜΠΤΟΝ ΤΩΝ HOIKQN NIKOMAXEIQN ΣΧΌΛΙΑ. ἢ 
f. Ir 

ν ἔστω χατὰ THY αὐτὴν μέϑοδον. Θ 56 ἘΞ 4] ite} > © 
- 

on o- a x On << = wy «πὸ Ἔ oe 

\y va ΄ Oo \ > a \ > > \ Ω ~ 

Εἴρηχεν ἤδη πολλάχις ὅτι τὴν ἀχρίβειαν τὴν ἀποδειχτιχὴν οἵ τοιοῦτοι 
ἔς > ~ (eee , 4 > 

τῶν λόγων οὐχ ἐπ hue eG, οὗ χαὶ νῦν ἡμᾶς ὑπομιμνήσχει. εἴρηχε δὲ 
~ » ~ ἊΝ - ~ Vv c 

ὃ χαὶ ὅτι δεῖ ἄρχεσϑαι ἀπὸ τῶν φανερωτέρων, οὗ χαὶ αὐτοῦ ἔοιχεν ὗπο- 

αἱμνήσχειν ἡμᾶς. οὕτω γοῦν χαὶ τὴν ἀρχὴν ποιεῖται λέγων δρῶμεν δὴ 

πάντας τὴν τοιαύτην ἕξιν λέγειν βουλομένους διχαιοσύνην, καὶ 
, is ~ ΄ ΄ - 

ey ἐπιφέρει διὸ χαὶ ἡμῖν ὡς ἐν τύπῳ ὑποχείσϑω ταῦτα. 
5 ΦΧ ᾿ ᾿ ΄ - QZ es , \ ἘΞ 

οὐδὲ "Ὁ τὸν αὐτὸν τρόπον. ὑποϑέμενος διχαιοσύνην μὲν ἕξιν 
10 εἶναι ἀφ᾽ ἧς πραχτιχοὶ τῶν διχαίων iol χαὶ βούλονται τὰ δίχαια, ἀδιχίαν 

a Ψ > | 9- - vn ~ 

δὲ ἕξιν ἀφ᾽ ἧς ἀδιχοῦσι χαὶ βούλονται τὰ ἄδιχα, χαὶ ταύτας αὐτῶν ἀποδοὺς 
΄ ΄ ΄ ᾿ > ΄ = 
ὑπογραφάς τινας: οὐ γὰρ ὡς ὁρισμοὺς εἶπεν αὐτά: οὐ γὰρ οἷόν te ἕνα 

Vv ~ 5 - . Led 

ὄγον ἀποδοῦναι οὔτε τῆς διχαιοσύνης οὔτε τῆς ἀδιχίας, ἐπεὶ προϊὼν δείξει 

ὅτι πολλαχῶς λέγονται, ἐπεὶ δοχοῦσιν αἱ αὐταὶ ἐπιστῆμαι τῶν ἐναντίων. 

15 ὁμοίως χαὶ at δυνάμεις. ἥ τε γὰρ ἰατριχὴ τῶν ὑγιεινῶν χαὶ τῶν νοσωδῶν 
΄ ~ > ΄ 

ἐστι γνωστιχή,. διοίως χαὶ μουσιχὴ υουσιχῶν χαὶ ἀμούσων χαὶ οὐχ ἐν 
~ C \ ~ Vv ~ v 

τῷ βούλεσϑαι τὰ μουσιχὰ ποιεῖν ἔστι τὸ μουσικῷ εἶναι" χαὶ γὰρ τὰ ἄμουσα 
\ σ \ ” / ΄ ΄ > \ x ‘ > 7 

βουληϑεὶς Gums μουσιχὸς ὧν μένει: ὡσαύτως χαὶ ἰατρὸς xudv τὰ ἀνίατα 
Oz “ὡ > \ “3. 354) >> 6 > , Ca ig 

βουληϑῇ οὐ πέπαυται τοῦ ἰατρὸς εἶναι. GAA οὐδὲ at δυνάμεις, οἷον 7 

20 βητοριχὴ ἢ διαλεχτιχὴ ἐν τῷ τὸ “τον τῶν ἀντιχειμένων βούλεσϑαί τε χαὶ 
δύνασϑαι Ὁ δειχνύναι εἰσί: πρὸς γὰρ τὰ ἀντιχείμενα αὐταῖς 7 τε παρασχευὴ 

χαὶ ἢ βούλησις ὁμοία. μὴ ὡσαύτως ἔχειν φησὶ χαὶ ἐπὶ τῆς δικαιοσύνης. 
on Vv \,~ > x ΄ Pee} ΄ 

ἀλλ᾿ ἔστι χαλῶς εἰρημένον τὸ εἶναι τὴν διχαιησύνην ἕξιν ἀφ᾽ ἧς δίχαια 
΄ \ a 7/ ~ σ \ 

πράττονται χαὶ βούλονται. διὰ γὰρ τούτων δείχνυσι τὴν τῶν ἕξεων πρὸς 

1 εἰς τὸ πέμπτον τῶν ἠϑιχῶν Νιχομαχείων σχόλια F: om. G, ubi a manu recentis- 

sima: Est altera interpretatio in quintum librum quae continuo haec sequitur fere eisdem 

verbis cum ista, nisi quod ista altera cedat claritate et cura 3 πολλάκις] e.g. Al 

p. 1094013 4 εἴρηχε] A2 p. 10953 5 φανερωτέρων F in ras.: ἀμφοτέρων G 
. , > € ὦ = ‘ . Ε aN ͵ « Ἀν 

corr. In Marg. χοινωτέρων 8 ἡμῖν πρῶτον ws Aristoteles 10) ἀδιχίαν seripsi: 

ἀδικίας FG 18 ὅμως scripsi: ὁμοίως FG 24 πράττονται FG: expectave- 

ris πράττουσι 
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> ΄ a ~ 

iS tease “AL ἐπιστήμας χαὶ τὰς δυνάμεις διαφοράν" αἱ μὲν γὰρ ἐπιστῆμαί a Q- 
af 

χαὶ δυνάμεις at αὐταὶ τῶν ἐναντίων, αἱ ὃὲ ξξεις αἱ ἐναντίαι τῶν ἐναντίων. 

x ἰδίως 68 νῦν ἕξεις τὰς ἀρετάς te χαὶ xaxlac λέγει τῆς τε Ψυχῆς χαὶ 

τοῦ σώματος, | ἐπεὶ χοινότερόν Ye χαὶ at ἐπιστῆμαι Bers λέγονται. ὅτι 

5 δὲ at ὡς ἀρεταὶ ἕξεις λεγόμεναι οὐχ εἰσὶν αἱ αὐταὶ τῶν ἐναντίων, σαφῶς 

ev ἐπὶ τῆς ὑγείας" ano γὰρ τῆς ὑγείας τὰ ὑπ πράσσεται. οὐχέτι [ὩΣ o me 

x mM 

[Ὁ 

Lat τὰ νοσώδη. ὥσπερ γε ual ἀπὸ τῆς νόσου τὰ νοσώδη, οὐχέτι δὲ Ἱ Prost | hy 

ny = * Ὁ Ὰ ς aric “ . ς ΕΣ Ὶ-} re = ar 2 ὴ (fa A eee ‘od fQ a rie 4 ς = = me 
Φ ~~ 4 [ > & ἤ =~ - De - ἱἑ οἷόν τε χαὶ τὰ ὑγιεινά " ὑγιεινῶς γὰρ βαδίζει ὁ οὕτως βαδίζων ὡς ὁ τὴν 

΄ v ~ ΄ e / ΄ ΄ Ve ‘ Ν ΄ 

γείαν ἔχων, χαὶ νοσωδῶς ὡς ὁ τὴν νόσον. ὁμοίως χαὶ ὁ τὴν διχαιοσύνην 
wv ~ na , >] \ / , ἣν ΄ [ ΠῚ ban) 

10 ἔχων τῶν διχαίων μόνων ἐστὶ χαὶ ταύτης μόνης ἀποδεχτιχύς, ὦ GF ἀδιχίας 
~ . / 3 , 5 f \ "A \ ΄ ΄ > wv 

τῶν ἀδιχίαν ἐχόντων" οὐχέτι GF ὁ μὲν μουσιχὸς τὰ μουσιχά, ὃ GE ἄμουσος 

τὰ ἄμουσα, GAN ὃ μουσιχὸς χαὶ ταῦτα. 

p. 1129217 [Πολλάχις μὲν οὖν γνωρίζεται. 

2, NN ΄ ~ > Lane fn ole) = 

Αποδοὺς λόγον τῆς διχαιοσύνης ἕξιν ἀφ᾽ ἧς διχαιοπραγοῦσι χαὶ βού- 
>} a Ci , > 

15 λονται τὰ δίχαια ual ἐνδειξάμενος τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἀπὸ τῶν ἔργων τε 
5 > ~ 2 ε > 

χαὶ τῶν eye ργχειῶν τῶν ἀπ᾽ bey. οἷον τῶν διχαίων. περὶ ἃ ἢ ἐνέργεια 

Goris, ὅτι μὴ ἄτοπος ue τοιαύτη τος δείχνυσι νῦν yee ὧν ΠῈΣ ἅμα 

δὲ ὃι ὃ λέγε ἤσϑαι (ζεται OF Be “ Syst χρυ, ι δ πἴ δ ὁ 

σε \ 
ἢ ἐναντία ἕξις ἀπὸ $2 

Seay 

My Ὁ = εἰ ἘΞ 2 TaN ~ ° Conk, f Φ < a> © oy ὧν ξ΄ Aa LoS = Φ d Ox — [On a < 
— 

() cy * @ ny τῶν iJ = 
> + 5 fi 43 ΄ ΄ \ δ O- ‘ ~ 

20 oldey, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐπαγει. τί ἐστιν ἢ χαχεξία ἀπ χαὶ ἢ ἕξις ἀπὸ τῶν 

bm αὐτὴν δείχνυται. 

~ 5 5 ’ ~ 

p. 1129223 ᾿Αχολουϑεῖ δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐὰν ϑάτερον πλεοναχῶς 

΄ - \ > \ ΄ y \ ΞΕ: Πάνυ ἀχριβῶς προσέϑηχε τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" ἔστι γὰρ ἐφ ὧν 
-“, , ~ ~ ~ ε Soy. “5 - ΄ 

25 οὐχ οὕτως ἔχει. τοῦ γοῦν φιλεῖν, ὡς χαὶ αὐτός φησι, πολλαχῶς λεγομένου 
~ ΤᾺ ὃς Vv S34 ~ 5 \ ~ 5 , 

τὸ μισεῖν ἐναντίον αὐτῷ ὃν οὐχ ἔστι πολλαχῶς. ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἀχηυσίου 
a 5 ΄ 4 , ‘ A > »ἦ ἋΣ 

AXKOvVGLOY TO βίᾳ χαὶ TO Ol ἄγνοιαν γινο- ῶ- 

ΕΥ̓ ws v 

πολλαχῶς λεγομένου ὅτι ἔστι τ 

μενον. τὸ ἑχούσιον ἐναντίον αὐτῷ ὃν οὐ λέγεται πολλαχῶς. ἀλλ 
ὯΝ ‘Ss a > a 8 oS wy τῶν πλείστων συνδιαιρεῖται τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ" τοῦ γὰρ ὀξέο 

80 λεγομένου ἰσαχῶς χαὶ τὸ βαρὺ λέγεται, oe τοῦ λευχοῦ ὃξ τὸ te ἰσαχῶς 
΄ ΄ὔ ἈΠῈ AS) 

λέγεται τῷ λευκῷ. Ouotws, φησί, χαὶ εἰ TO ἄδιχον χαὶ ἢ ἀδιχία, σύστοιχα 

>~ 
ἮΝ ~ | wv s > ed >] ~ bi ‘ \ 

δὲ ταῦτα, | exetto ὃὲ χαὶ ἐπὶ τούτων τὸν ἕν TL αὐτῶν εἰδότα χαὶ τὰ 

2 αἱ αὐταὶ G: ἑαυταὶ [ἃ 2. ὃ ἐναντίων. οὐχ Brandis: ἐναντίων οὔ FG i 

χαὶ F: δὲ χαὶ, del. zat a man. prima G 10 μόνων corr. ex μόνον F: μόνων ἃ 
v \ ¢ ᾿ ” ν val ox , 

11. 12 6 δὲ ἄμουσος τὰ ἄμουσα Brandis: ὁ δὲ εὔμουσος τὰ εὔμουσα FG 22 ϑάτερο 

FG: ἢάτερα Aristoteles 25 ὡς χαὶ αὐτός φησι] Top. Ald p. 10663 31 “al 
τὸ ἄδιχον) ef. varias codd. Arist. lectiones 

τ 
f. 1 v 

fee 
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ry ) > , ~ p. 1129297 ᾿Αλλὰ διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι τὴν δυωνυμίαν αὐτῶν 

λανϑανει. 

Τὴν αἰτίαν λέγει τοῦ (τὴν) χατὰ τὴν διχαιοσύνην ὁμμωνυμίαν uy εἶναι γνώ- 
Otway’ διὰ γὰρ τὸ σύ Ξ ὩΣ: εἶναι ἀλλήλων χαὶ ὁμοιότητα ἔχειν τὰς διχαιο- 

ὅ σύνας Aavildver ἢ χατ᾽ αὐτὰς ὁδὁμωνυμία. τῶν γὰρ ὁμωνύμων ὅσα μὲν 

ἀλλήλων πολὺ ἀφέστηχε γνώριμα ταῦτα ὄντα ὁμώνυμα: πολὺ ὃὲ πόρρω 

ἀλλήλων τὰ χατὰ τύχην ὁμώνυμα, ὡς ἔχει ἢ κλείς, ἣν παρέϑετο: ὅσα δὲ 
σύνεγγύς ἐστιν ἀλλήλων ταῦτα οὐχέτι δοχεῖ μόνον ὄνομα χοινὸν ἔχειν, ὡς 
τὰ ὄντα, ὡς at χινήσεις, ὡς τὰ ἀγαϑά. οὕτως χαὶ at διχαιοσύναι δειχϑή: 

10 σονται πρὸς ΠΤ ἔχουσαι" 7 μὲν oa ἴς sae ὥσπερ γένος διχοτοσύνη, 
χατὰ ὑπ ἀρετῆς χατηγορεῖσ ovat δυναμένη, ἣ δὲ ταύτης εἴδος. xa ὅσον 

μὲν οὖν γένος χαὶ εἶδος, συνώνυμα εἰσι. κα ὅσον δὲ χαὶ ἢ ὡς εἶδος 

λαμβανομένη ταὐτὸν ὄνομα τὸ δίχαιον ἔχον τῇ δικαιοσύνῃ, χατὰ τοῦτο δὲ 

ἔσονται ὁμώνυμοι: ἄλλο γὰρ ἀφ᾽ ξχατέρας αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ὀνόματος τῆς 
Ὁ ἢ σημαίνεται. ὃ αὐτὸς λόγος zat ἐπὶ ἀδιχίας. γνωριμώτερον -- σι 

"Ἐς 

ὃξ ἐστι τὸ λεγόμενον προϊόντος τοῦ λόγου. 

p. 1129231 EtAyodw δὴ 6 ἄδιχος ποσαχῶς λέγεται. 

Ὡς wid aro ee = ΤῸΝ Ἰνώριμον χαὶ ἐναργὲς πρῶτον τὸ ἄδιχον λαμβάνει ὁσαχῶς λέγεται. 
> ~ σ 

εἶτα τὸ δίχαιον. δοχεῖ δὲ ὅ τε παράνομος ἄδιχος εἶναι. διὰ τούτων 

20 δείχνυσιν ὅτι μέσον ὁ δίκαιος χαὶ ἢ διχαιοσύνη, ὅ ἐστιν ἀρετῆς γνώρισμα. 
\ SX yee κε p= = 

t 6& τῷ πλεονέχτῃ πρὸς 2 
> δ [4 vn ΄ ‘ 4 log 

St γὰρ OG GOLXOS TAOAVOWOS χαὶι TASOVEATYS, STET 
~ , ΄ > ar ΕΝ 

τῷ παρανόμῳ χαὶ ἀνίσῳ εἶναι, ὃ δίχαιος ἄρα μέσος τούτων ὑπάρχων χαὶ 
v Ἃ "4 2 > ΄ ~ . , 

toos ἄν Sty SV LOOTHTL τῇ ὀιχαιησυνῃ. 

? . \ 

p. 112901 “Emet δὲ χαὶ πλεονέχτης ὃ ἄδιχος. 

τῷ qo 

Ἢ» ΄ VN ,ὔ > ΝᾺ v ΄ NSP \ 

Et 6 ἄδιχος πλεονέχτης, οὗτος ὃὲ ἄνισος. ὡς δείξει, συμπέραινε" xat 
\ \ 4 \ Υ, ν᾿» τ QV NX \ ΄ va wv ) \ \ γὰρ τὸ πλέον χαὶ chattov ἀνισά ἐστι’ διὸ χαὶ ὁ ἄδιχος ἄνισος, ἐπεὶ xat 

/ [2 8. ΟΝ oY. Χ ig ~ ᾿ Q “7 - \ >, ~ > , 

πλεονέχτης. ἃ αἰεὶ ἐστι μὲν ἁπλῶς ἀγαϑά, τῇ μὲν | αὐτῶν gbase ayuda, 'T 
\ ~ ~ Ἶ 

2 χαὶ αἰεὶ τῇ αὐτῶν φύσει ἀγαϑὰ ὄντα, ἀπὸ τοῦ ὠφέλιμά τε εἶναι 
~ 3 ~ t ‘ ν 

τοῖς ἀγαϑοῖς τε χαὶ χατὰ φύσιν ἔχουσι χαὶ τὴν χρηστιχὴν αὐτῶν ἔχουσι 

30 δύναμιν χαὶ προσέτι αἱρετὰ τοῖς αὐτοῖς" τὸ γὰρ τούτοις ἀγαϑὸν χαὶ ἁπλῶς 
ς L4 >? ~ ~ ΄ ~ > > > αἱρετόν, τὸ δ᾽ ἁπλῶς αἱρετὸν τῇ αὑτοῦ φύσει τοιοῦτον: οὐχ αἰεὶ δ᾽ ἐστὶ 

ὟΝ 7 \ ~ ~ ~ , ~ ~ 

τὰ τοιαῦτα τῶν ἀγαϑῶν ἀγαϑά, ὅτι τοῖς μὴ εἰδόσιν αὐτοῖς χρῆσϑαι πρὸς 

ὦ τὴν add. Diels: om. FG 4 σύνεγγυς F: obveyyes G 16 ἐστι FG: ἔσται prae- 

tuleris 11 ποταχῶς Aristoteles: πολλαχῶς FG 2] παράνομος corr. ex παράνομον 

PF: παράνομον G 23 ἰσότητι] ἰσότητα mut. in tsotyty, ut videtur: ἰσοτ G 

28 ὠφέλημα FG 1 αὐτοῦ FG 
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\ 2 ἘΣ - Ξ Pr 
ἃ πεφύχασι πολλάχις πρὸς ANAND γίνεται; ὥσπερ χαὶ τὰ τῶν τεχνιτῶν 
v = v ~ 5 ΄ ~ ᾿ ΄ 

ὄργανα τοῖς οὐχ ἔχουσι τὰς τέχνας τοιαῦτα βλαβερά, τοιαῦτα ὃξ ἀγαϑά 
5 ” 5 ms ~ - ΝἮΝ la 

ἐστιν, ὑγεία ἰσχὺς χαάλλος εὐεξία πλοῦτος δόξα δύναμις πολιτιχή. προστί- 

ὕησι δή twa τῷ περὶ τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν λόγῳ, ἅμα μὲν δειχνὺς αὐτὰ 
Ke A ~ Oise ἐδ , 3. \ 3 Δ. Ὁ ἊΝ ΓΟ ΓΝ ΤῈ δ ~ χαὶ διὰ τῆς προσϑήχης ταύτης τίνα ἐστὶν ayatd, ἅμα ὃὲ χαὶ διδάσχων Tuas Ou 

πῶς ἔχειν περὶ ταῦτα δεῖ. διὰ γὰρ τούτων τίνα τέ ἐστι πάλιν τὰ TOY TOG. 
\ 297 \ \ ᾿ Di > \ 

ayata ἐδήλωσε: περὶ γὰρ ὧν εὐχόμεϑα tots ὕεοῖς: οὐ γὰρ περὶ ἀρετῆς 
- δ / 

at τῶν χατ᾽ αὐτὴν edyetat τις ἐνεργειῶν, ἀλλὰ μὴν [ἐστιν edy 
S ἊΝ 
ἔστιν ἢ εὐχὴ αἴτησις ἀγαϑῶν παρὰ τῶν Vey: ταῦτ᾽ ἄρα ἐστὶ περὶ ὧν ἢ 

10 εὐχὴ ἀγαϑά. σπουδάζομεν οὖν ταῦτα αἱρεῖσϑαι χαὶ εὔχεσϑαι μὴ πάντα 
ἁπλῶς τὰ ἀγαϑὰ ἀλλὰ τὰ αὑτοῖς: χαὶ γὰρ τοῖς νοσοῦσιν οὐ τὰ ἁπλῶς 
vies wa ἀγαϑὰ χαὶ oe ἀλλ ὅσα τοῖς οὕτως ἔχουσιν Oytews? ἔστι γὰρ 

οἷς Bee ἀσϑένεια ὑγείας χαὶ νόσος ἰσχύος ὠφελιμωτέρα, τοῖς δηλονότι 
μὴ μέλλουσιν ἐχείνοις χρῆσϑαι χαλῶς, χαὶ πενία πλούτου χαὶ δυνάμεως 

15 χαὶ δύξης τἀναντία: πολλάχις γὰρ ὑπὸ τῶν τοιούτων ἐχωλύϑησαν τινες 

ποιήσαί τε χαὶ παϑεῖν μείζω χαχά. εἰπὼν ὃὲ ταῦτα ἐπάνεισιν ἐπὶ τὸ 

δειχνύναι πῶς ὁ ἄδιχος ἄνισός ἐστι’ χαὶ ὅτι γε χυριώτερος ὃ ἄνισης 7 
A ἐν ¢ , \ e YN ae ~ \ > GQ~ \ ty 

SVO=E ἔχνυται. ALPOVWEVOS γὰρ ὁ AOtXOS τῶν μὲν αγαϑῶν TO £3 
oO 

΄ 5 ΄ 

ὃ πλεονέχτης 
Ἄν ~ S\ ~ δ Ὑ Ἃ wv 5 ~ δι / 5 πλέον. τῶν OF χαχῶν τὸ ἔλαττον, εἴη ἂν ἄνισος. χαλεῖται dE μόνον πλεο- 
ΠΓΈΡΟΣΣ «ΟΣ ey, AN \ ΄ ᾿ σ΄ ᾿Ν - \ . > -ι - v 

20 νέχτης οὐχέτι GE ual μειονέχτης, ὅτι δοχεῖ χαὶ τὸ ἐν τοῖς χαχοῖς ἔλαττον 
ps 5 ~ > ΄ Vv ΄ ἊΝ 5 esr ody Se C mw 5 Κ' 

πλεονεξία τις ἀγαϑῶν εἶναι, ὡς εἴρηται. ἢ δὲ πλεονεξία τοῦ ayatlod λέγεται. 
ἘΝ ΗΝ - “Ὁ ΄ a Ὅν ε ~ 

διὰ μὲν τοῦτο χαλεῖται πλεονέχτης ὃ ἄδιχης, ὡσανεὶ πλεῖον ἀγαϑὸν νέμων 
ld ~ v ~ 5 , wv , 

ἑαυτῷ " ἔστι μέντοι ταῖς ἀληϑείαις ἄνισος. τοῦτο γὰρ περιέχει τήν τε 
ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς πλεονεξίαν χαὶ τὴν ἐν τοῖς χαχοῖς μειονεξίαν χαὶ χοινόν 

no qn Ms a a = χαὶ γενιχὸν αὐτό. οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι ταῦτα εὔχονται χαὶ διώχουσ 

τουτέστιν αἱ ἀρεταὶ ἐπ᾿ αὐτοῖς εἰσιν οὐχὶ τοῖς ϑεοῖς δοῦναι μόνοις. ἀλλὰ 
Vv τῳ ~ ~ Vv: , ~ 

χαὶ ἔλαττον ἐπὶ τῶν ἁπλῶς xax@v. τίνων ἔλαττον ἐπάγει, τῶν 
~ Cc ~ \ 4 πὶ - 5 Ν fy 3 \ ~ \ ig ~ 

χαχῶν ἁπλῶς: χαχὰ εἶπεν ἁπλῶς ἀντιδιαστέλλων αὐτὰ τοῖς μὲν ἁπλῶς 
> v 5 ~ ») ~ Ἁ 

ἀγαθοῖς, οὐ πᾶσι ὃὲ τούτοις οἷς ἔστιν ἐναντίον: χαὶ γὰρ ταῦτα ἁπλῶς μὲν 
la sy , xn > 

ει XONA, EOTl Os οἷς πρὸς ἀγαϑοῦ τισι γίνεται" οις 
Α ~ Siew 4 2 

80 χαὶ τῇ αὐτῶν φύσει ἐστ ρὺς 
\ ΡΣ , > ~ v c ~ > Oo. , 93 ΄ \ ~ γὰρ τὰ ἐναντία αὐτοῖς ὄντα ἁπλῶς ayaa χαχά ἔστι, τούτοις τὰ τοιαῦτα 

Noy: ε a \ OA. ΄ 

χαχὰ ὄντα ἁπλῶς χαχὰ ἀγαθὰ ποιεῖ. τοῦτο γὰρ περιέχει χαὶ χοινόν, 
ΚΝ τὰ f v ΄ \ ~ > ~ δ᾽ δηλονότι τὸ ἄνισον. περιέχει γὰρ τὴν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς πλεονεξίαν χαὶ 

\ > ~ ~ er ΄ , ΄ , v 
THY ἐν τοῖς χαχοῖς μειονεξίχν. ὁ OF VOULWOS δίχαιος. δείξας τὸν ἄδιχον 
» ει ΄ ied ΄ i » > > ἐς 

85 ἄνισον, πιστούμενος ὅτι χαὶ ὁ δίχαιος ἴσος, ἐπὶ τὸ τὴν διαφορὰν δειχνύναι 

τοῦ διχαίου τοῦ τε ὡς νομίμου χαὶ τοῦ ὡς ἴσου πρόεισι" χαὶ τίς ἐστιν 
΄ ld ἧς Ἀ ce σ , / τ 5 ft) 7 “ἈΝ > ~ \ 

ὃ νόμιμος λέγει. τὸ μὲν οὖν ὅτι νόμιμός ἐστι λαυβάνει πάλιν ex" τοῦ τὸν 
at ΄ - > τὰν ΄ D7 δ ΡΝ ε ΄ 
ἄδιχον παράνομον εἶναι. εἰ GF ὃ νόμιμος δίχαιος, δῆλον ὡς χαὶ τὰ νόμιυα 

\ ~ σ Ἁ ‘ 

TO πῶς ὀίχαια. OTL μὴ AAT ὰ τὴν (η΄ πάντα δίχαια ἂν εἴη. προσέϑηχε δὲ 

3 ἰσχὺς G: ἰσχὺς corr. ex ὑσχύς F 8 ἐστιν εὐχὴ χαὶ FG: ego cancellavi 
10 ἀγαϑά ἃ: ἀγαϑὴ corr. ex ἀγαϑά F 11 αὐτοῖς FG 10 ὠφελημωτέρα FG 

21 ἀγαθῶν scripsi ex schol. Paris. 1854 et vers. latina Vat. 2171: ἀγαϑὸν FG 22 μὲν 

Ἐ: οἵ. α πλεῖον BF: πλέον G 27 ἔλαττον FG: τὸ ἔλαττον Aristoteles 
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ἰδίως λεγομένην διχαιοσύνην πάντα τὰ νόμιμα δίχαια ἀλλὰ χατὰ τὴν χοινῶς 
χαὶ διότι xa? ὅσον πειϑόμενός τις τοῖς νόμοις αὐτὰ ποιξῖ, χατὰ τοῦτο λέγε- 

ται δίχαιος. αὐτὰ μέντοι χαϑ’ αὑτὰ ἡ ἀνδρεῖα ἐστιν 7 σωφρονιχὰ | ἢ ἐξ οἵας Ἴ, 

ἂν χαὶ ἀρετῆς εἴη. ἀλλὰ μὴν περὶ πάντων οἱ νόμοι ὁρίζουσι τῶν χατὰ 
5 τὰς ἀρετὰς χαὶ τ τ ats τὴν ἀναφορὰν αὐτῶν ποιούμενοι + ἐπεὶ ἔστι 

τῆς χαϑεστώσης πολιτείας εὐδαιμονία τε χαὶ σωτηρία, y μὲν δημοχράτεια, 

χαϑά φησιν αὐτός, τοῦ χοινῇ πᾶσι συμφέροντος στοχαζ oi ὁμοίως % R 

ἐπὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν. τῷ γὰρ αποπῷ τῆς ἡϑικῆς ἣ πολιτική τε x 

νομοϑετιχὴ διαφέρει: ἀμφοτέραις μὲν γὰρ περὶ ἀρετῶν ἢ πραγματεία, 

10 ἀλλὰ τῇ μὲν acd Evos ἑἐχάστου ἣ διὰ τῶν ἀρετῶν εὐστάϑειά τε χαὶ 

εὐταξία σχοπός, τῇ O& πολιτικῇ ἣ τῆς πόλεως, ἣν οὐχ οἷόν τε διοιχεῖσθα! 
χαλῶς. χωρὶς ἀρετῶν χαὶ τῆς χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργείας. ὃ δὲ τούτοις πειϑό- 

μενος νόμιμός τε χαὶ δίκαιος: χαὶ τὰ νόμιμα ἄρα δίχαια. ἀλλὰ μὴν τὰ 
χατὰ τὰς ἀρετὰς πάντα ποιητιχά τέ ἐστιν εὐδαιμονίας χαὶ φυλαχτιχὰ τῶν 

15 μορίων αὐτῆς (υόρια γὰρ αὐτῆς at κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι), χαὶ τὸ δίχαιον 
ἄρα ποιητιχόν τε χαὶ φυλαχτιχὸν εὐδαιμονίας ἐστὶ χαὶ τῶν μορίων αὐτῆς. 
μόρια δὲ τῆς εὐδαιμονίας ἐστὶ τὰ χατὰ πάσας τὰς ἀρετάς, ψυχιχάς φημι 

χαὶ σωματιχὰς χαὶ τὰς ἐχτός, ἃ τὴν εὐδαιμονίαν αὐτῷ βούλεται συγχροτεῖν. 
πρόσχειται δὲ τῇ πολιτικῇ κοινωνία, ὅτι of νόμοι περὶ τῶν χατὰ τὰς 

20 ἀρετὰς διαγορεύουσιν ody ἁπλῶς ἀλλὰ στοχαζόμενοι τοῦ ἐν τῇ χοινωνία 

συμφέροντος χαὶ ἐπ’ ἐχεῖνο τὴν ἀναφορὰν ποιούμενοι, GAN οὐ χατὰ τὰ 
xa)’ αὑτὰ ἐξετάζοντες αὐτά, οἷον τίς φύσις αὐτῆς. χεῖρον δὲ ὃ ἀπεσχε- 
διασμένος, ὃ μὴ μετ᾽ ἐπιστάσεως ual ἐξετάσεως. 

p. 11990υ9Ὁ aus) μὲν οὖν 7 διχαιοσύνη ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία 

25 ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς. 

Ἢ διχαιοσύνη, φησί, τελεία ἀρετή, GAN οὐχ ἁπλῶς: λέγεται μὲν γὰρ 
χαὶ ἢ ἀντιδιαστελλομένη πρὸς τὴν φυσικήν te χαὶ χατ᾽ εὐφυΐαν λεγομένην 

ἀνδρείαν, ἀλλ᾽ ἀτελὴς αὕτη. ἀτελὴς μὲν ἣ ἐν τῷ ᾿Αχιλλεῖ, τελεία δὲ ἣ μετὰ 
φρονήσεώς | τε χαὶ ὀρϑοῦ λόγου ὑπομενητιχὴ τῶν μεγίστων χινδύνων: ΟἿ, 

ΜῬ / 5 ~ > , ΄ \ 7 Vv , , ‘ 

30 at οὖν τέλειαι ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλαις" ὃ γὰρ τούτων ἔχων μίαν πάσας 
ἔχειν λέγεται. τελεία δὲ ἀρετὴ καὶ τὸ ἐχ πασῶν ἄϑροισμα, ἧς χαὶ νῦν 
γημονεύει λέγων ἀρετὴ μέν ἐστι τελεία, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς. ἣ γὰρ μ Ἢ, EVE cy pe | we Ψ CANS 5 ) yi a Se | ? 

ἁπλῶς τελεία ἀρετή ἐστιν, ἣν προειρήχαμεν, τελεία οὖσα κατά γε τὸ τέλειον 
ἔχειν ἤδη χαὶ τὸ πᾶσαν ἔχειν ὡς ἑκάστην αὐτῶν. τρίτη δέ ἐστιν, ἣν νῦν 

35 προτίϑησιν, ἢ χατὰ τὴν νομιμότητα, ἥτις ἐστὶν ἄϑροισμα μὲν ἁπασῶν 
~ 5 - > ? » ρ - 58 Χ Wipe γι - \ \ \ ς \ 

τῶν ἀρετῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἐφ᾽ ἑαυτὸν χαὶ πρὸς ἑαυτοὺς hauBavo- 

μένη ἀλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς ἕτερον χρήσει. ἣ γὰρ κατὰ πάσας τὰς ἀρετὰς 

5 ἐπεὶ ἔστι FG: ἐπὶ συστάσει Michael f. 61,7 10 ἡ add. F in marg.: om. G 18 ovyxpo- 
τεῖν F: προσχροτεῖν G 11 τῇ δὲ πολιτιχῇ Mich.: τῆς δὲ πολιτιχῆς GF 21 éxetvo F: 

ἐχείνη ἃ 22 ἐξετάζοντες αὐτά F: om. α 25 ἀλλ F: rasura G, in marg. ἀλλ 

28 ἀτελὴς αὕτη. ἀτελὴς G: ἀτελῶς αὕτη. ἀτελῶς F 35 μὲν G: om. F 

Comment. Arist. XX  Eustratius in Ethica. 14 
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\ 2, ~ ΄ ~ ἐνέργεια ἐπὶ σωτηρίαν γινομένη τῆς πολιτιχῆς χοινωνίας ἐστὶν ἢ νῦν λεγο- 
΄ \ ΄ > ΄ ΄ ϑένη τελεία ἀρετὴ χαὶ ὡς νομιμότης cia (a, ταύτην γάρ φησι τελείαν 

ἀρετὴν χαὶ ἐκ πασῶν συγχεῖσϑαι, τὴν ὅταν μὴ ἁπλῶς GAN ὅταν πρὸς τὴν 
p= = = , x _ ~ = te a enn = [ἢ αν x ‘ 

πολιτιχὴν χοινωνίαν τὴν χρῆσιν ἀναφερομένην. ἔχῃ. τῇ mposdyxy γὰρ 
΄ - + 5 ~ = 

5 ταύτῃ τῆς τελείας ἀρετῆς ἥ τοιαύτη διχαιοσύνη διαφέρει, χαϑὸ χἀχείνῳ 
΄ > Sr \ 5 ΄ a la v ᾿Ὶ - 

τερον {20 EGTLY ξξις χαὶ αρξτη.- Ἣν ὁ SY Wy αὐτῇ 

\ Ἀ ~ ,ρ(, as ,ὔ Ω c , ΄ 

χαὶ πρὸς ἄλλον piel: δύναται, GAN οὐχὶ μόνον xad? ἑαυτόν" τοιαύτη 

δὲ ἢ χατὰ τὴν νομιμότητα διχαιοσύνη. χαὶ διὰ τοῦτο, διὰ τὸ πρὸς 

ἕτερον δίχαιον. χαὶ οὔϑ᾽ ἕσπερος. τοῦτο ἐξ Εὐριπίδου Σοφῇς Μελα- 
10 νίππης᾽ λέγει γὰρ ἐν αὐτῇ “διχαιοσύνας τὸ χρύσεον πρόσωπον. χαὶ 

παροιμιαζόμενοί φαμεν. τοῦτο Θεόηνιδος" εἴρηται ὃὲ οὕτως" 
βούλεο δ᾽ εὐσεβέων ὀλίγοις σὺν χρήμασιν οἰχεῖν 

ἢ πλουτεῖν ἀδίχως χρήματα πασάμενος 

ἐν δὲ διχαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσα ἀρετή" 
΄ , VA 

15 χώραν μέντοι παροιμίας ἐπέχει χαὶ μέμνηται αὐτῆς ὡς παροιμίας Θεό- 

ὶ Dd πρώτῳ τῶν ᾿Ηϑιχῶν ὡς ay -: 
Ξ Se < ~ ωυ - [ὩΣ] o- © 1 - φρᾶστος ἐν τῷ πρώτῳ [1εῤ 

la 5. ~ 3 rf δ \ ς 5 5, /> 

Φωχυλίδης αὐτῷ ἐχρήσατο, ἢ χαὶ ὁμοίως ἀμφότεροι χρῶνται Φωχυλίδης 

χαὶ Θέογνις τούτῳ. 

p. 11290υ88 [Πολλοὶ γὰρ ἐν μὲν τοῖς οἰχείοις τῇ ἀρετῇ δύνανται 
20 χρῆσϑαι. 

Οὐ γὰρ ὥσπερ | ἐν ταῖς ϑεωρητιχαῖς ἐπιστήμαις ἐν γνώσει τὸ τέλος 7 
ταν! ‘ f. ἀν 

> 

Ϊ 

- 

> > ~ ~ Β - >) Vay ΄σ 

ἐχούσαις ὁμοία ἢ Ἰνῶσις αὐτῷ τε [χαὶ] ἐφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ ἐπ᾽ ἄλλων, οὕτω 
‘ σ 5 Sd > \ 

L ὅλως ἘΠΕ πολιτιχῆς" οὐ γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν moor ἀρετῶν ἔχει χα 
ΡΥ" ~ oe) 2 \ ~ Ἃ 
ἐξαρχεῖ χαϑόλου εἰδέναι τίνα πραχτέα ἣ τίνα wy, ἀλλὰ χαὶ Ov ὧν χαὶ πῶς ἂν 

ἐμπειρίας: διὸ δεῖ πολλοῖς 25 πραχϑείη εἰδέναι (χρή). ἣ γνῶσις 1 περιγίνεται δι᾿ 
χαὶ παντοδαποῖς ἐντετυχηχέναι πρά eae τὸν μέλλοντα πολιτιχὸν ἔσέσϑαι, 
ὡς χαὶ χυβερνήτην χαὶ ἰατρόν. οὐ γὰρ αὖτ a εις τούτοις οἱ χαϑόλου λόγοι 
ἀλλὰ χαὶ ἐμπειρίας αὐτοῖς δεῖ. διὰ τοῦτο οὖν τῷ πολιτιχῷ dst χοινωνοῦ. 
ἐν δὲ τοῖς πρὸς ἕτερον ἀδυνατοῦσιν, ἐν χοινωνία, διὰ τὸ μὴ ἐμπει- 

30 ρίαν ἔχειν τῶν πραγμάτων. δεῖται οὖν ὃ πολιτιχὸς χαὶ πραχτιχὸς χαὶ τῆς 

ὧν πραγμάτων ἐμπειρίας ὡς χαὶ ἰατρὸς χαὶ χυβερνήτης πείρας χαὶ τῆς 

ἅτων τ} ἐμπειρίας. ὅτι =o τὸν ἄνδρα 
(as τῶν ἑπτὰ σοφῶν, εἰς ὃν ἀναφέρεται τὸ εἰρημένον. 

: \ X 

ὡς ἐπὶ Πιτταχὸν μὲν τὸν Μιιτυληναῖον τὸ ‘ χαλεπὸν ᾿ἐσϑλὸν Euusvar, εἰς 

1 χοινωνίας F: σωτηρίας supraser. χοινωνίας G ὃ adxetvw scripsi: χἀχείνου F: 

χἀχεῖνο G 9 Εὐριπίδου] frg. 486 p. 512 Nauck? Σοφῆς Usener: sapientis versio 
latina: σοφῶς FG 11 Θεόγνιδος] 145—147 16 73@v F: ἠθῶν corr. ex ϑεῶν G 
17 Φωχυλίδης FG, εν cum a Michaele quoque prodatur in Φωκχυλίδου mutare ausus 

non sum ἀμφότεροι F: ἀμφότερα G 18 τούτῳ Usener: τοῦτο FG 22 xat 

FG: ego cancellavi 23 τῶν G: om. F ὅλως F: ὅλης α 25 χρή add. ex 
Mich.: om. FG 28 χοινωνοῦν F 30 δεῖται F: dette G 32 τὸν FG et Arist. 

codd. HaNaQb: om. Arist. vulg. 
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Χίλωνα δὲ tov Λάχωνα τὸ τ 
Η " > ΄ ε \ » "> 

τὸν ἄρχοντα ᾿Αριστοτέλης᾽ ὃ γὰρ ἄρχων ἤδη πρ 
ἄρχων χαὶ ἐν χοινωνίχ. ἐν ἡ 

p.1130a5 Κάχιστος μὲν οὖν χαὶ πρὸς αὑτὸν x 

5 χρώμενος τῇ μοχϑηρίᾳ. 

“O λέγει τοιοῦτόν ἐστιν: οὐχ ὥσπερ χάχιστος ὃ πρὸς τοὺς χοινωνοὺς 
χαὶ φίλους χρώμενος τῇ πονηρία. οὕτω δὴ χαὶ ἄριστος ὃ "ἐς ἑαυτὸν 
χαὶ τοὺς χοινωνούς τε χαὶ φίλους τῇ ἀρετῇ χρώμενος. τρόπον γάρ τινα 

τοὺς φίλους. 

10 ἀλλ᾽ ἔστιν pee ὃ χαὶ mene ἑτέρους μὴ Bones πρὸς αὑτὸν χαὶ τὰ αὑτοῦ. 

χαὶ τότε πρὸς αὑτὸν χρῆται τῇ 
2 Of 

vay 

αὑτοῦ γὰρ οἵ τε φίλοι χαὶ τὰ τῶν φίλων: χαὶ ἔοιχε τοῦτο μᾶλλον ) λέγειν" χαὶ 

τοῦτο δὲ χατασχευαστιχόν ἐστι | τοῦ μάλιστα τὴν τοιαύτην διχαιοσύνην εἴ 
. or 

τελείαν ἀρετὴν εἶναι, εἴ γε ἄριστος ὃ τῇ ἀρετῇ πρὸς ἄλλους χρώμενος, ὃ 

ἴδιον τῆς διχαιοσύνης. αὖ en wey οὖν - διχαιοσύνη, ὡς ἣ ἀνδρείας 
΄ 

nent 
OFpe 
aot 

ans eae ον ς sar Thay ieee ἐς Ss 15 xat ἣ σωφροσύνη" τοῦτο γὰρ βούλεται λέγειν, ὅτι 7 τα ia ὅλη χαὶ 
~ ΄ 5 5 >? > , a 

πᾶσα ἀρετή ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ μία τις χαὶ μέρος. τ δι 

σύνη αὕτη χαὶ ἢ ἀρετή. δῆλον ἐκ τῶν εἰρημέ!: 
ἢ ἀρετὴ χαὶ 

= 
τοιαύτη διχαιοσύνη δῆλον ἐ ( 

v \ \ ’ X ΄ , ΄ ΄ 5 , = 

ἔστι μὲν γὰρ χατὰ τὸ ὑποχείμενον ἢ αὐτή (ἀμφότεροι γάρ εἰσιν ἢ ὅλη 
20 ἀρετὴ χαὶ τὸ ἐχ πασῶν ἄϑροισμα), χατὰ δὲ τὸν Ady 

ἀλλήλων, χαϑόσον ἢ ὅλη ἀρετή ἐστιν ἕξ 
γον χαὶ τὸ εἶναι διαφέρει 

OQ ad vy Cc Cc l χῆς λογικῆς paca ἢ δὲ 

δικαιοσύνη χρῆσίς ἐστι τῆς τοιαύτης ἕξεως πρὸς E τερον: ὡς γὰρ ἀνάβασις 
χαὶ χατάβασις ταὐτὸν ὄντα χατὰ τὸ ὑποχείμενον τὸ εἶναι οὐ ταὐτὸν ἔχουσιν, 

οὕτω χαὶ ἢ ὅλη ἀρετὴ χαὶ 7 τοιαύτη διχαιοσύνη. ἐπεὶ τοίνυν ἣ μὲ 

25 τοιαύτη διχαιοσύνη ἐστὶν ὅλη ἀρετή. ἡμεῖς δὲ ζητοῦμεν τὴν ἐν μέρει λεγο- 
μένην (οὕτω γὰρ χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἑχάστης xa? ἑαυτὴν εἰρή- 

: xauev), δῆλον ὡς περὶ ἄλλης ἡμῖν διχαιοσύνης ὃ λόγος λεχτέος ἐστίν. GAN 
ob περὶ ταύτης. δυοίως δὲ χαὶ περὶ ἀδιχίας. χαὶ πρῶτον μὲν δείχνυσιν 
ὅτι ἔστι τις ἄλλη διχαιοσύνη παρὰ τὴν προειρημένην, εἶτα τίς ἐστιν ἐρεῖ. 

80 p. 1130216 Κατὰ μὲν γὰρ τὰς ἄλλας μοχϑηρίας ὃ ἐνεργῶν ἀδιχεῖ 
us 

Be 9 

μέν, πλεονεχτεῖ δὲ οὐδέν. 

Θέλων δεῖξαι ἄλλην τινὰ διχαιοσύνην οὖσαν παρὰ ταύτην τ 
τε χαὶ προειρημένην ἀπὸ τοῦ ἀδίχου πάλιν δείχνυσι τοῦτο. δείξας γὰρ 

ἄδιχόν τινα ὄντα παρὰ τὸν παράνομον ἄλλον, δείξει χαὶ τὸν τούτῳ ἀντι- 
35 χείμενον δίχαιον ἄλλον τοῦ ὡς νομίμου διχαίου λεγομένου. ὅτι μὲν οὖν 

ἔστιν ὑπὸ τὴν χοινὴν ἀδικίαν, ἥτις ἐστὶ παρανομία, ἀδικία τις ἢ χατὰ τὴν 

1 ἔλα F: ἔλα suprascr. ἔλαυνε G 4 οὖν χαὶ FG: οὖν 6 χαὶ Aristoteles αὑτὸν 

Arist.: αὐτὸν FG ἄριστος G: ὁ ἄριστος F 10 αὑτοῦ scripsi: αὐτά FG 

27 λεχτέος F: λεχτέον G 34 παρὰ G: παρὰ corr. ex περὶ F 

14% 



»ὔ δ Ἂν 2 / \ gos δὺς ΤΣ ΄ δ᾽΄ιἼ \ ΄ Ζ Php ead 
πλεονεξίαν ἄλλη οὖσα ἐχείνης χαὶ OT ἐχείνην, διὸ χαὶ ὁμώνυμος αὐτῇ, 

» i o Ne ae Lip fe a \ » ΄ τ 
πρῶτον μὲν οὕτω δείκνυσιν. εἰ μήτε οἱ χατὰ τὰς ἄλλας μοχϑηρίας ἢ 

᾿ 4 LAE f. ὃν 
5 ~ ~ / 5 ~ ~ vv 

πλεονεχτοῦσιν ἐνεργοῦντες χαίτοι ἀδιχοῦντες χαὶ Tapavoundvtes (οὔτε γὰρ ὃ 

ῥίψας τὴν ἀσπίδα πλεονεχτεῖ, χαίτοι διὰ δειλίαν τοῦτο ποιῶν χαὶ χατὰ 
~ “Ὁ ~ Vv ~ > ) 7 ~ ~ 

τοῦτο. ἀδιχῶν, οὔτε ὃ χαχῶς εἰπών τινα, χαίΐίτοι dt ὕβριν τοῦτο ποιῶν, Luba 

οὔτε ὃ μὴ ἐπιχουρήσας ἀξίῳ τινὶ ets χρήματα, χαίτοι Ov ἀνελευϑερί B= Al Yen πιο τ Παρ τ τὸ εἰς χρήματα, χαΐτοι ὃ ελευϑερίαν 

ποιήσας τοῦτο, ἀλλὰ μηδὲ Ol πλεονεχτοῦντες χατά τινα τῶν προειρημένων 

χαχιῶν μίαν τοῦτο ποιοῦσιν ἀλλὰ μηδὲ χατὰ πάσας ἅμα τὰς χαχίας, χατὰ 
χαχίαν μέντοι τινὰ τοῦτο ποιοῦσι χαὶ χατὰ πονηρίαν: ψέγομεν γὰρ αὐτοὺς 

\ f SNS \ ? > ΄ ~ ~ YW. n 10 zat λέγομεν ἀδίχους τε χαὶ xat? ἀδιχίαν τοῦτο ποιεῖν), εἴη ἄν ἄλλη τις 
, o 2> ΄ 3 δ ¢ es ~ ~ > aS ΄ 

αὕτη ἀδιχία, xad ἣν ἢ πλεονεξία τῆς κοινῆς oe χοινωνεῖ ἃ ἃ ἃ KAKA 

ἐνεργοῦντες ἅμα χαὶ τῷ ἄδιχοι εἶναι χαὶ πλεονέχται χατά τι. ἐν μέρει 
οὖν τοῦ χοινοῦ ἀδίχου τοῦ περὶ τὸν νόμον ταῖς ἄλλαις χαχίαις ἀνάλογον 

ἔχουσα πρὸς ἘΝ χαχίαν (ἣ γὰρ δειλία, ἢ ρθουν, ἢ ἀχολασία χαχία 
15 τῷ χαϑόλου USE: χέχληται) ὁμώνυμός ἐστιν αὐτῇ. οὐ δοχεῖ δὲ ὁμώνυμος 

αὐτῇ εἶναι διὰ τὸ χαϑόλου εἶναι ὡς μέρος χαὶ ὑποτετάχϑαι αὐτῇ ὡς εἶδος 
γένει. εἶτα ἐπάγει ἀλλὰ μὴν οὐδὲ χατὰ πάσας: οὕτω γὰρ αὐτὴν 

χωρίσε: χαὶ τῆς ἄλλης ἀδιχίας, οὐ μόνον τῶν ἄλλων ἀδιχιῶν ἁπασῶν. εἰ 
ἄλλη ἐστίν, εἴη ἄν τις ἀδικία παρὰ πάσας τὰς ἄλλας χαχίας, τήν τε χοινὴν 

20 χαὶ τὰς ἄλλας τὰς ὑπὸ τὴν χοινήν. ὅτι οὖν μὴ χατὰ πάσας, δῆλον ἐχ 

ve εἰ χατὰ πάσας χαὶ χατὰ τὴν χοινὴν ἰδίως" τούτῳ γὰρ εἰ τὸ χατὰ 

πάσας, χατηγοροῖτ᾽ ἂν χαὶ χατὰ τῶν ἄλλων πασῶν ἣ πλεονεξία: χαὶ ἕκαστος 
ὧν χατὰ τὰς ἄλλας χαχίας ἁμαρτανόντων ὡς ἄδιχος, οὕτω χαὶ πλεονέχτης 

λέγετο. ὅταν δὲ πλεονεχτῇ; πολλάχις xat οὐδεμίαν τούτων" 

οὔτο" οὐ γὰρ ἅπαξ ἤδη ual πλεονέχτης" Eder γὰρ 7 ἕξις ἐγγί: 
σ > 

mae οὐ δυνατὸν ποιεῖν τὸ ἔϑος. 

τῷ σι oO 
On a Pind - (ΟῚ 

p. 1180194 "Ett εἰ 6 μὲν τοῦ χερδαίνειν ἔνεχα μοιχεύει. 

ς > “ rt ee otty: Yt erty a) rd aa ἐξα Peay: Yy Η δευτέρα ἐπιχείρησις | τοιαύτη ἐστίν: εἰ ἣ αὐτὴ πρᾶξις οἷον μοιχεία “Ἴ 
διὰ μὲν χέρδος xat πλεονεξίαν γινομένη Ov ἀδιχίαν γίνεται, διὰ δ᾽ ἐπιϑυμίαν, 

5 a ) 2 

80 δι᾿ ἀχολασίαν ual οὐχὶ δι᾿ ἐπιϑυμίαν ἄδιχον, τὴν δὲ πλεονεξίαν δι᾿ οὐδὲν 
~ \ 

ἢ διὰ χέρδος, ἄλλη δηλονότι ἐστὶν ἀχολασία χαὶ ἄλλη ἀδιχία Ἷ διὰ χέρδος. 

χοινῆς ἀδικίας διαφέρουσιν, ὅτι ἐχείνη μὲν xt ἀμφοτέρων yy ΡΩΝ ἀμφότεραί τε τῆς 
5\ 22 ΄ δι ΄ \ \ >\ > » σ re 

λέγεται, τούτων δὲ οὐδετέρα χατὰ τῆς ἑτέρας. τὸ δὲ δῆλον ἄρα ὅτι διὰ 

( t τῷ ὡς et ἔλεγε, δῆλον ἄρα ὅτι διὰ τὸ χερδαίνειν 
Vv Vv 

35 ὃ ἄδιχος ἄδιχος ἀλλ᾽ οὐ διὰ ἀχολασίαν: ἄλλως ἄρα τὸ χερδαίνειν ἄδιχον 

χαὶ ἄλλως τὸ ἀχολασταίνειν: ἀλλ᾽ εἰ τῶν χατὰ διαφόρους αἰτίας ἀδιχούντων 

4 διὰ δειλίαν scripsi ex Aristotele: δύ ἀδικίαν FG 11 Jacunam indicavi 18 οὖν 

scripsi: οὐ FG 18 ἀδικιῶν G: χαχιῶν F 19 ἀδιχία F: ἀδιχίαν G ἄλλας 

G: ἄλλα F 23 χαχίας F: χαχίας corr. ex πλεονεξίας G 24 τούτων FG: τῶν 

τοιούτων Aristoteles 29 Ov ἀδιχίαν F: διὰ χαχίαν G 



10 

20 

25 

30 

35 

ANONYMI IN ETH. NICOM. V 4.5 [Arist. p. 1130228 —»10] 2 

2 
στὶ παρὰ τὴν χοινὴν χαχίαν, δῆλον ὡς χαὶ 6 lon 6 ἕτερος ἐν οἰχεία χαχία 

ἕτερος. 

δὴ v ΄ 48 ΄, ΄ 

Ρ. 1130298 Ἔτι παρὰ μὲν τἄλλα πάντα ἀδικήματα γίνεται 77 

“Ὃ νοῦς τῆς τρίτης ἐπιχειρήσεως τοιοῦτος: εἰ δὲ αἱ μοχϑηρίαι τε χαὶ ν ΙΕ ριτ fis ci χειρήσ EWS TO s Ψ Ψ » Xt ριαι τε χαὶι 

~ >, 

χαχίαι πᾶσαι πρὸς TH χοινῷ τῷ τῆς ἀδιχίας ὀνόματι χαὶ ἰδίῳ τινὶ εἴδει 

χαχίας ὑπάγονται χαὶ ἢ πλεονεξία ὁμοίως (ὑπάγεται δὲ χαὶ χατὰ τὸ 
προσεχὲς ἴδιον τῇ ἀδιχία), ἔστιν ἄρα τις παρὰ τὴν χοινὴν ἀδιχίαν ἄλλη 

ἀδιχία ἐν μέρει οὖσα ἐχείνης ἀναλογίαν ἔχουσα πρὸς αὐτὴν ὡς χαὶ dxo- 

λασία δειλία τῶν ἄλλων ἑχάστη χαχιῶν Exdoty συνώνυμος. ὅτι ὃ δρισμὸς 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει. τὴν ἐν μέρει χαχίαν τῇ χαϑόλου ἀδιχίᾳ οὖσαν 
ὁμώνυμον: ἐπὶ τοσοῦτόν φησιν αὐτὴν δμώνυμον εἶναι χαὶ λόγου πως τοῦ 
αὐτοῦ χοινωνεῖν, χαϑόσον ἑχατέρα αὐτῶν ἐν τῷ αὐτῷ γένει t ἐστί. πῶς δὲ 

ἐν τῷ αὐτῷ γένει χαὶ ἐν τίνι, αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν ἄμφω yap ἐν τῷ 
\ g \ > \ rs ~ \ 

πρὸς ἕτερον, xat εἰ χατὰ πλεονεξίαν, ἐν τῷ πρὸς Ἐς: ἁμαρτάνειν τὸ 
τ ς , v lat >i \ Ws > ~ 5, FAs ~ 

εἶναι αἱ χαχίαι ἔχουσιν. εἰπὼν OF χοινὸν Ἰένος αὐτῶν uad? ὃ δοχοῦσι o 

συνώνυμοι, ἐφεξῆς πάλιν διαφορὰν αὐτῶν λέγει xa? ἣν ὁμώνυμα γίνεται. 
ἜΣ ey coce οδυλία τάκ κατὰ, ἐπχβδνεξί , ἢ μὲν γὰρ ἐν μέρει ἀδιχία, ἢ χατὰ πλεονεξίαν, περὶ τιμήν, . φησίν. 

\ > Ἃ ΄ ν >? Pa) ἌΓΩΝ 2 δ) 

ἐστιν ἢ χρήματα (εἴη δ᾽ av λέγων τὰ τυχηρὰ τῶν ἀγαϑῶν ἐν οἷς δι 

ἡδονὴν τὴν ἀπὸ τοῦ χέρδους ταῦτα γίνεται), 7 δὲ ἑτέρα περὶ ἃ 6 σπουδαῖος 
- v ~ 7 

πραχτιχός" χαὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσϑεν εἰρημένον, GAN ὅσα τῷ σύνεγγυς 

αὐτῶν εἶναι δι᾿ ὁμωνυμίαν λανϑάνειν δύναται χαὶ χατὰ τὸ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ 
, o \ Ἃ 7 v \ Ἁ > / > 1 

γένει εἶναι λέγεσθαι" οὕτω γὰρ ἂν συνώνυμα ἔσται χαὶ τὰ ἐναντία. ἀλλὰ 

χαϑόσον ΠΡ Ετερεῖς ς 6 αὐτός πως λόγος χοινός. ἕξεις γὰρ πραχτιχαὶ ἄμφω, 
διαφέρουσι Ge ὅτι αἱ μὸν τῶν αἰσχρῶν Tpaxtixat, at δὲ τῶν περὶ ἃ 6 

ναντίου 
\ ~ 

σπουδαῖος. ὅτι μὲν οὖν εἰσὶ διχαιοσύναι πλείους ἀπὸ τοῦ low 

o ~ vi ΡῚ 5 \ = \ Sal = 3D ~ i“ AA Ce ὦ \ 2 , δὺς pial ae \ oO 

τοῦτο ἔδειξεν. ἀπὸ γὰρ τῆς adtxtass ὡς yap ἐχείνη διχῶς, οὕτω χαὶ αὕτη 
λέγεται: χαὶ ὡς ἐχείνη διαφέρει ἑτέρα τῆς ἑτέρας, οὕτω χαὶ αἱ διχαιοσύναι. 
διώρισται δὲ τὸ ἄδιχον, ὅτι ἢ χατὰ τὴν πλεονεξίαν ἀδιχία ὑπὸ τὴ 
> , > ς \ \ ς STEN Ἂν \ \ > Q) Ξ > ἀνισότητα ἦν: 7 μὲν yap ἢ αὐτὴ οὖσα περὶ ta ἀγαϑὰ πλεονεξία ἐν τοῖς 

χαχοῖς, πάλιν ἐν τοῖς ἀντιχειμένοις ἐχείνοις τοῖς ἀγαϑοῖς μειονεξία. τοῦτο 
\ δὴ πρῶτον ἔδειξε. διὸ διττὸν τὸ ἄδιχον. τὸ παράνομον χαὶ τὸ ἄνισον, 

χαὶ “ATA μὲν τὸ παράνομον 7 πρότερον ῥηϑεῖσα ἀδιχία περιεχτιχὴ πασῶν, 
χατὰ δὲ τὸ ἄνισον ἢ δευτέρα χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνην. 

\ 

Ρ. 1130010 ᾿Επεὶ δὲ τὸ ἄνισον χαὶ τὸ πλέον οὐ ταὐτὸν ἀλλ᾽ ἕτερον. 

Τὴν διαφορὰν δείχνυσι τῆς χατὰ τὸ παράνομον ἀδιχίας ἥτις ἐστὶν ὅλη 

3 παρὰ FG: περὶ Aristoteles 18 ἡ χατὰ α: ἡ δὲ κατὰ, addito δὲ supra lin. F 2] 

προσϑεν] c. 2 p. 1129427 22 λανϑάνειν corr. ex λανϑάνει F: λανϑάνει ἃ 28 éxelvy, 

ἐν éxetvy F 29 δὲ F et Arist. codd. KbMb: δὴ G et Arist. vulg. 
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> 

te χαὶ χαϑόλου, χαὶ τῆς ἐν μέρει ἥτις ἐστὶ χατὰ τὸ ἄνισον: χαὶ δείχνυσι 

τοῦτο ἐπὶ εἰχόνος᾽ διὰ γὰρ τοῦ δεῖξαι τὴν διαφορὰν τοῦ ἀνίσου τε χαὶ τοῦ 
πλεονέχτου πῶς ἔχει. διὰ τούτου φανερὰν ποιεῖ χαὶ τὴν τῶν ἀδίχων 

διαφοράν. ὡς γὰρ ἐπὶ τούτων 6 υὲν πλεονέχτης πᾶς ἄνισος, οὐ μὴν εἴ τις 
5 ἄνισος ἤδη χαὶ πλεονέχτης (χαὶ γὰρ ὃ μειονεχτῶν τινος ἄνισος μέν, οὐ 

μὴν χαὶ πλεονέχτης, τὸ γὰρ ἄνισον χατὰ ἀμφότερα χατηγορεῖται, χαὶ ἔστι 

τὸ μὲν ἄνισον χοινὸν. χαὶ χαϑολιχώτερον, τὸ ὃὲ πλέον On ἐχεῖνο χαὶ 
μερικώτερον), οὕτως | οὖν χαὶ τὰς ἀδικίας ἔχειν φησίν. οὐ γὰρ εἴ τι .% 
παράνομον τοῦτο χαὶ ἄνισον. παράνομον γὰρ 7 δειλία. οὐχ ἄνισον δέ. 

10 ὁμοίως δὲ xal ἣ δικαιοσύνη τῆς διχαιοσύνης. ἣ γὰρ χατὰ τὸ ἴσον 

διχαιοσύνη μέρος τῆς ὡς νομιμότητος διχαιοσύνης, χαϑὼς προείρηται. 
ὥστε περὶ τῆς ἐν μέρει διχαιοσύνης. δείξας ὅτι τις ἐν μέρει διχαιο- 
σύνη ἀρετὴ ual ἐν μέρει ἀδικία χαχία, περὶ τούτων, φησί, τὰ νῦν δειχτέον 

τῶν τε ἕξεων χαὶ τῶν χατὰ τὰς ἕξεις λεγομένων, τοῦ μὲν διχαίου τοῦ δὲ 

15 ἀδίχου ἰδίως. 

p. 1130020 Ἢ δὲ τῆς χαχίας ἀφείσϑω. 

"And χοινοῦ τὸ ‘tis ὅλης οὖσα χρῆσις" σχεδὸν γὰρ τὰ πολλὰ τῶν 
γομίμων. εἰπὼν ὅτι τὰ πολλὰ τῶν νομίμων τὰ ἀπὸ τῆς ὅλης 
ἀρετῆς προσταττόμενά ἐστι χαϑ'᾿ ἑχάστην γὰρ ἀρετὴν προστάτ- 

20 tet δὴν καὶ xad éExdotyy ieee χωλύει ὃ νόμος, τούτοις 
δειχτιχοῖς οὖσι τοῦ τὴν ὡς νομιμότητα λεγομένην διχαιοσύνην πασῶν τῶν 
ἀρετῶν χρῆσιν εἶναι πρὸς ἄλλον χαὶ διὰ τοῦτο τελείαν ἀρετήν, προστίϑησι 
τὰ ἑξῆς τοῦ σχεδὸν ὄντα ἐξηγητιχά, λέγων τὰ ποιητιχὰ τῆς ὅλης 
ἀρετῇ 
a pos τὸ χοινόν. ἔστι γάρ τινα THY νομίμων ἃ οὐ περὶ τοῦ πῶς δεῖ 

ς ἐστι τῶν νομίμων ὅσα νενομοθέτηται περὶ παιδείαν τὴν 

ζῆν ἀλλὰ περὶ τοῦ πῶς ἐν ἀρετῇ γίνοιντ᾽ ἂν of πολῖται εἰσηγεῖται. 6 

γὰρ ἔμφρων YG οὐ μόνον περὶ τούτων νομοϑετεῖ, xa ἃ δεῖ ζῆν 

τοὺς ἀνὸρας ἤδη χαὶ τῆς πολιτείας μετέχοντας, ἀλλὰ πολὺ πρότερον περὶ 

τῆς παιδείας τῶν ἐσομένων ἀγαϑῶν τε zal voutumy πολιτῶν προαγορεύει, 
80 ἃ δηλονότι ποιητιχὰ τῆς ὅλης te χαὶ χοινῆς χαὶ τελείας ἀρετῆς. - ἕχαστον 

δὲ τούτων παιδεύει τοὺς πολίτας χατὰ τὴν πρὸς τὸ χοινὸν ἀναφορᾶν. 
διότι γὰρ τῷ χοινῷ ταῦτα συμφέρει, ταῦτα δηλονότι ὃ νομοϑέτης ἀξιοῖ 

ὀεύεσϑ Ms τὶ ἐν πο ΄ 3 \ χυσϑοὺς λίτας ΞΕ i 

TALOEVEGUGL τοὺς EGOWEVOUS χαλούς TE UAL ἀγαύους TOALTAS, ποιητιχα τῆς 

> op ual τελείας ἀρετῆς" ἃ χαὶ τῆς τοιαύτης διχαιοσύνης εἴη ἄν. εἰπὼν 

9 σι 

~ oO 5 ~ oO v ~ , 

OF TA ποιητικὰ τῆς ὅλης ἀρετῆς, ὅτι ἔστι τῶν νομίμων ἃ νενομοϑέτηται 
\ NEY aS \ , " , Wein oe Yy 

τερὶ παιδείας τῆς πρὸς τοὺς πολίτας, προστίϑησι πάλιν. περὶ GE τῆς (ἡ 1 

5. 6 od phy xat F: od μὴν δὲ xat G 12 ὥστε περὶ FG et Aristot. codd. LbQb: 

ὥστε xat περὶ Aristot. vulg. 19 προσταττόμενα FG et Aristot. cod. Kb: πραττόμενα 

Aristot. vulg. 22 τελείαν ἀρετὴν G: τελεία ἀρετή F 24 περὶ scripsi ex Aristo- 

tele: πρὸς FG 26 ἐν ἀρετὴ G: om. F γίνοιντ᾽ α: γένοιντ᾽ F 27 xa¥ ἃ 
scripsi: xad ἃς FG 
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τῶν xa)’ ἔχαστα, xad’ ἣν ἁπλῶς ἀνὴρ ἀγαϑός ἐστιν ἐρεῖν Sele - 
aaron λεται" χαὶ τοῦτο ποιήσει ἐν τοῖς Πολιτιχοῖς. οὐ γὰρ ὃ Ἐς ἀνὴρ ἤδη 

καὶ πολίτης ἀγαϑός- ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἀγαϑαῖς καὶ χαλῶς ἐχούσαις πολι- 

τείαις ὁ αὐτός ἐστιν, ἐν δὲ οὕτως ἐχούσαις οὐχέτι. ἀγαθῶς γὰρ 
~ (ἡ“ 

a » n ¢ 

oO s- 
Papal REGS EeabGne IO) See , a ae ~ τ τὸ 5 χαὶ χαλῶς ἐχούσης πολιτείας χαὶ ἘΡΑΙΤηΕ 8 ἀγαϑὸς τοῖς τῆς σωτηρίας τῆς 

4 \ A Ἃ 7 > ΄ 

πολιτείας ἐχομένοις συντελῶν χαὶ ἔστιν ἀνήρ τε χαὶ πολίτης ἀγαϑὸς ὃ 

αὐτός" ΠΟ ΓΞ ὃὲ πολιτείας ὃ τὴν σωτηρίαν σπουδάζων ova ὲν . 
‘ 

ἀγαϑός, ἀνὴρ δ᾽ ἀγαϑὸς οὔ, ὥσπερ χαὶ ἀνὴρ ὧν ἀγαϑὸς οὐχ ἔσται πολίτης 

ἀγαῦϑός. Eppa φαύλην πολιτείαν χαὶ μὴ xat’ αὐτὴν πολιτευόμενος. 
10 ὥστε εἰ τοῦτο, οὐδὲ εἷς ἀεὶ χαὶ 6 αὐτὸς ἔσται νομοϑέτης τοῦ τε ἄνδρα 

ἀγαθὸν χαὶ πολίτην ἀγαϑὸν εἶναι. 

p. 1130030 Τῆς 
\ \ / > 4 

OF KATA μέρος οιχαιοσυνὴης. 

Σημειώτέον ὅτι μέρος τῆς ἀρετῆς τὴν διχαιοσύνην, οὐχ εἶδος πανταχοῦ 
λέγει, ὡς τῆς ἀρετῆς οὐ γένους GAN ὅλου. πῶς οὖν ἢ ὅλη ἀρετὴ χατη- 

15 Ege Tie ἀνδρείας σωφροσύνης χαὶ τῶν λοιπῶν συνωνύμως: 

χαὶ γὰρ χαὶ ὀνόματος χαὶ δρισμοῦ τούτοις μεταδίδωσιν, ὃ οὐχ ἔστιν εὑρεῖν 

ἐπὶ τοῦ ὅλου: οὐ γὰρ χεφαλὴ λέγεται τὸ οὖς ἢ ἣ ῥίς. ἀλλά φαμεν ὡς 
ἐπὶ τῶν ὑπ ΠΟΥ οὐδὲν χωλύει τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι χαὶ τὰ μέρη 
λέγεσϑαι χαὶ τὸν Kayo ἐφαρμόζειν tod ὅλου τοῖς μέρεσιν, ὡς ἐπὶ σαρχὸς 

20 χαὶ ὀστέων. ἢ χαί φαμεν ὡς χαλῶς τοῦτο λέγει. μέρος γὰρ ἣ τὶς ἀρετὴ 
τῆς ὅλης χαὶ οὐχ εἴδος: οὐ γὰρ ὕλη ἢ ἀρετὴ nee τῆς τινός, 

ὁμωνύμως αὖ ὡς ἐπὶ τῶν ἀνομοιομερῶν ἢ ὅλη ἀρετὴ τῶν ἑαυτῆς μερῶν 
τ γορεῖται" ἀρετὴ γὰρ χαὶ ἑχάστη χαὶ ὅλη" ὥσπερ χαὶ ἢ δικαιοσύνη ἣ 

μὲν ὅλη χατηγορεῖται Exdotys, οὐ μὴν ὡς ὁμοιομερὴς οὖσα, ἀλλὰ διὰ 

25 τὴν ἀνταχολουϑίαν τῶν ἀρετῶν. ἑχούσια δὲ λέγεται" ἑχούσιος μὲν δ 
by 

ἀρχή, Bia δὲ τὸ τέλος, ἐν οἷς ἐπαχολουϑεῖ ἢ ἀδιχία: οὐδεὶς Ὧν Ὁ ἢ 
35> ~ ~ >)? > ΄ ΟΥ̓ \ > ~ if σ > 

GOLAELTAL. TWY ὃ AXOVGLWY. εἰπὲ ae ἕν τῷ τριτῷ, OTL διττὸν τὸ ἀχού- 

σιον, τό τε ἀγνοούμενον | χαὶ τὸ βίαιον: τὰ οὖν λαϑραῖα δι᾽ ἀγνοιαν ΤΕ 
χαὶ ἀχούσια τῶν ἀδιχουμένων. λέγει δὲ τούτων εἶναι χαὶ τὴν προαγωτίαν, 

80 οὐ τὴν τοῦ ἀνδρὸς τῆς αὐτῆς γυναιχός, ὃ δοχεῖ σημαίνειν χαὶ τὸ ὄνομα, 
ἀλλ ὅταν ἀγνοοῦντος καὶ τοῦ ἀνδρός" διττὴ γὰρ χαὶ ἢ προαγωγία- οὐ 
μόνον Oe ἐπὶ τῆς προαγωγίας ἀγνοοῦντος τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ ual ἐπὶ πάντων 

τῶν λοιπῶν: εἰ γὰρ λαϑραίως πάντως ἀγνοοῦντος τοῦ πάσχοντος τὴν βλάβην 

ταύτην ἀπ ΩΝ χαὶ ἔστι τὸ παραίτιον τοῦ ἀχουσίου ἣ ἄγνοια, ὥσπερ ἐν 
35 οἷς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ, τὸ αἴτιον τοῦ λοιποῦ ἀχουσίου χατὰ βίον 1 γινόμενον. 

1, 2 ἐπαγγέλλεται corr. ex ἐπαγγέλεται F: ἐπαγγέλεται G 2 τοῖς F: τοῖς corr 

ex ταῖς G ἐν τοῖς [Ιολιτικοῖς)] Γ 4 5 ἐχούσης πολιτείας G: ἐχούσαις 

' . 
πολιτείαις F 18 ὀνόματι Usener: ὀνόματος F: ὀνόμα G 27 ἐν τῷ τρίτῳ] 

c.1 30 τῆς αὐτῆς FG: ἀγνοούσης τῆς coni. Usener 34 συμβαίνειν FG: συμ- 

βαίνει Brandis 35 γινόμενον G: γίνεται F 
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113129 Ἐπεὶ δ᾽ 6 te ἄδιχος ἄνισος. p 

Δείξας διὰ tod ἀδίχου te χαὶ ἀνίσου μέσον τὸ ἴσον, ἐφεξῆς δείχνυσιν 

ὅτι τοῦτο τὸ ἴσον τὸ μέσον τοῦ ἀδίχου δίκαιόν ἐστιν. 7 δὲ δεῖξις διὰ τοῦ 
τόπου τοῦ ἐὰν δύο ἐναντιώσεων οὐσῶν τῷ ἑτέρῳ τῆς ἑτέρας ἐναντιώσεως 

5 ἕπηται τὸ ἕτερον τῶν τῆς ἑτέρας ἐναντιώσεως, ἀχολουϑήσει τὸ χαταλειπό- 
μενον τῆς ἑτέρας ἐναντιώσεως τῷ τῆς ἑτέρας χαταλειπομένῳ ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας 

7, ἀνάπαλιν. διὰ τούτου δὴ τοῦ τόπου δείχνυσι χαὶ τὴν δικαιοσύνην ἰσότητά 

τε χαὶ μεσότητα. εἰ γὰρ ἀδιχία μὲν χαὶ διχαιοσύνη ἐναντίαι ἀλλήλοις, 

ἀνισότης δὲ χαὶ ἰσότης πάλιν ἀλλήλοις ἕπεται, τῇ ἀδικίᾳ ἢ ἀνισότης τε 

10 χαὶ τὸ ἄνισον χαὶ τῇ διχαιοσύνῃ ἀχολουϑήσει ἰσότης τε χαὶ τὸ ἴσον, ἐπεὶ 
uy ἀνάπαλιν" οὐ γὰρ πᾶν ἴσον δίκαιον. 

Ρ. 1131212 Εἰ οὖν τὸ ἄδιχον ἄνισον, τὸ δίχαιον ἴσον. 

Ft ἢ ἀδικία χαὶ ἢ διχαιοσύνη ἐναντία ἀλλήλοις, ὁμοίως OF χαὶ 7 

ἰσότης χαὶ ἣ ἀνισότης, δῆλον ὡς εἰ τῇ ἀδιχίᾳ ἕπεται ἢ ἀνισότης, ἐπεὶ 

15 ἄνισος ἄδιχος χαὶ τὸ ἄνισον ἄδιχον, ὁμοίως χαὶ ἢ δικαιοσύνη ἀντιχείμενον 
τῇ ἀνισότητι ὃ ἔστιν 7% ἰσότης χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὸ δίχαιον. τὸ δίχαιον 

μέσον τί ἂν εἴη, εἴ γε ἴσον ἐστί, τῷ γένει δηλονότι. τὸ δ᾽ ἴσον μέσον 
ἐν ἐλαχίστοις δυσίν, ὡς ἐπάγει. δύο γάρ εἰσι τὰ ἴσα τοὐλάχιστον. 

τὸ γὰρ ἴσον ἴσῳ ἴσον ἐστὶ χαὶ τισὶ xal πρός τι πρὸς ἕτερον γὰρ ὡς 
20 προειρήχαμεν ἄμφω at δικαιοσύναι εἰσί. δύο ἐστὶ δηλονότι ἐν ἐλαχίστοις. 

ἐν οἷς τὰ πράγματα | τὰ ἐχείνοις πεπραγμένα" ὡς γὰρ ἐχεῖνα ἔχει τὰ be 

ἐν οἷς, δηλονότι ἐστὶ τὰ πράγματα. ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν αἱ μάχαι, τῷ μὴ ἴσα 
ἔχειν. ἀλλ᾽ of μὲν δημοχρατιχοὶ ἐλευϑερίαν: ἐλευ ϑερίᾳ γὰρ μετροῦσι 
τὴν ἀξίαν χαὶ τὸ ἴσον τοὺς γὰρ ὁμοίους ἐλευϑέρους χαὶ ἴσους ὑπολαμβάνουσιν. 

95 οἱ δ᾽ ὀλιγαρχιχοὶ πλοῦτον: τούτῳ γὰρ μετροῦσι τὴν ἀξίαν: ot δ᾽ 
. ~ εὐγένειαν: ὁμοίως φησὶ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πολιτειῶν: of δ᾽ ἀριστο- 

χρατιχοὶ ἀρετήν" ἀρετὴν γὰρ οὗτοι μέτρον τίϑενται τῆς ἀξίας. διὸ οὐ 
ταὐτὸν ἴσον τε χαὶ δίχαιον ἐν πάσαις ταῖς πολιτείαις χατ᾽ ἀναλογίαν λαμβά- 

νομεν. ἔστιν ἄρα τὸ δίχαιον ἀνάλογόν τι. δῆλον γὰρ χαὶ ἀπὸ τοῦ 
tae 

30 χατ᾿ ἀξίαν, ὃ παρὰ πᾶσιν ὁμολογεῖται δίχαιον εἶναι, διότι τὸ δίκαιόν ἐστιν 
ἀνάλογόν τι χαὶ ἐν ἀναλογία. 

p. 1181180 Τὸ γὰρ ἀνάλογον οὐ μόνον ἐστὶ μοναδιχοῦ ἀριϑμοῦ 
ἴδιον" 

ΜΗ ~~ 35 4d. , = Wye / Vee! 

Avtt τοῦ ἐχ μονάδων συγχειμένου te χαὶ ὡς μετρουμένου xat ἀριϑμου- 
85 μένου. χαλῶς δὲ τοῦτο ἔλαβεν: οὐ γὰρ μόνου τοῦ ὡς ἀριϑμοῦντος χαὶ ᾧ 

8 ἐναντίαι F: ἐναντίαι corr. ex ἐναντία G 11 οὐ γὰρ — ἀλλήλοις (13) G et in 

marg. F 14 ἡ ἀνισότης G: ἀνισότης F 22 ἔστι F: ἔχει G 
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C ~ 5 ~ a \ , > , 5 4 7 3 > ΄ 

αἀριϑυοῦμεν αἀριϑμοῦ, OS χαὶ χυρίως ἀριϑμός, ἀναλογία τις ἐστιν, OLOY ὡς 

“ ΕΣ ΤΕΣ 3 . \ ~ ¢ 5 ~ Ae ~ ~ \ 
EYeL 0 ὃ β ας. ἀλλὰ χαὶ τοὺ ὡς ἀριϑμιητοῦ, τυχὸν ἵππὼν βοῶν νῶν XKAL 

: ἁπλῶς ὧν ἔστιν ἀριϑμός, οἷον γραμμῶν ἐπιπέδων σωμάτων ἁπλῶς μεγέϑους. 
χαὶ γὰρ ual τούτων ἐν τούτοις ἀναλογία τίς ἐστιν: ἔχουσι γὰρ ἀριϑμόν. 

δεῖ γὰρ ἵνα ἀναλογία τις 7, ἀριϑμόν τινα εἶναι: τῷ γὰρ ἑνὶ οὐχ ἀναλογία. 
3 ᾽ c Vv \ > 4 ¢ > 4 > A ΄ > \ 5 , 

ἀλλ, ὡς ἔφη: τὸ ἐλάχιστον ἢ ἀναλογία ἐν τέτρασίν ἐστι. χαὶ ἐν τέτρασιν 

ἐλαχίστοις. τούτων γὰρ ἐλάχιστον λαβεῖν πρὸς τὸ ποιῆσαι ἀνάλογον 

οὐχ οἷόν τε. λόγος γάρ ἐστι δύο μεγεϑῶν ἣ ἁπλῶς τινῶν (χαὶ γὰρ χαὶ 

ἀριϑμῶν εἶναι δυνατὸν λόγον τινὰ ὁμογενῶν) 7 πρὸς ἄλληλα ποιὰ σχέσις" 
εἶναι δὲ τοῦτο ἐπεὶ ἀνάλογόν ἐστιν ἢ τῶν λόγων ὁμοιότης. διὰ δὲ τοῦτο 

τὸ ἔλαχιστον τεττάρων τε xat ἐν τέτρασιν ἔσται ἣ ἀναλογία. διῃρημένη 
δὲ ἢ ἐν ἀριϑμοῖς: χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὴ ὁμοίως ἐν τέτταρσίν ἐστι τὸ ἐλά- 

χιστον: συνεχὴς GE ἣ ὡς μεγεϑῶν χαὶ χρόνου χινήσεων ὑποχειμένη. 
δ > σ΄ 9)? ¢ y \ ΄ \ Q Nie) fey \ Q Υ 
ἢ | οὐχ οὕτως GAA ὡς ἔχει τὰ τέσσαρα πρὸς β, τὰ β πρὸς ἕν ἔχει. 

xat ὃ λόγος ὃ αὐτός. χαὶ πῶς τοῦτο, δείχνυσι λέγων 
σ Ls ὁμοίως οἷς τε χαὶ ἅ. - εἰ δὲ ὁμοίως διύρηται οἷς τε xal 

> / \ διήρηται yap 
ἅ, τουτέστιν οἷς 

/ \ Id \ nN , ν ε \ σ ~ , 

τε νέμεται χαὶ δίδοται χαὶ ἃ νέμεται, ἔστιν ὡς τὸ ἕτερον τῶν νεμομένων 
πρὸς τὸ ἕτερον, οὕτω χαὶ τὸ ἕτερον τῶν ἐν τῇ νεμήσει πρὸς τὸ ἕτερον. 
ἀλλὰ υὴν τέσσαρα ἄν τινα ἀνάλογα 7 χαὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογα εἰσιν. ἔστιν 
ἄρα χαὶ ὡς τὸ ἡγούμενον πρὸς τὸ ἡγούμενον χαὶ τὸ ἑπόμενον πρὸς τὸ 
ἑπόμενον. χαὶ μέσον τὸ δίχαιον' τουτέστι τοῦ ἀνίσου ἐν ᾧ μὴ χατὰ 
τὴν προειρημένην ἀναλογίαν ἢ νομὴ γίνεται. ὅτι δὲ τὸ τοιοῦτον δίχαιον 

χαὶ μέσον ἐστί, δείχνυσι διὰ συλλογισμοῦ οὕτως" τὸ δίκαιον τοῦτο ἀνάλογόν 

ἐστι, τὸ 6& ἀνάλογον μέσον: συμπέρασμα" τὸ δίχαιον ἄρα μέσον, τὸ γὰρ 

ἀνάλογον μέσον. χαλῶς. ἴσον γὰρ χαὶ ὅμοιον χαὶ ταὐτὸν χατὰ τὴν τοῦ 
λόγου ποιὰν σχέσιν, εἴτε διπλάσιός ἐστιν εἴτε ὁστισοῦν: μέσον δὲ δηλονότι 
χαὶ ἴσον. χαλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν γεωμετριχὴν οἵ 
μαϑηματιχοί, γεωμετρικὴ ἀναλογία ἐστὶν ἢ ἐν ἰσότητι λόγων τὴν ὗπε- 

lf a ΄ , ε τι πῃ Dn c ροχὴν ἔχουσα. ἔστι δὲ ἢ ἐν ἰσότητι λόγων ἣ ὡς ἢ ὃ B. ὅμοιος γὰρ ὃ 
λόγος αὐτῶν ual ἴσος: ὡς γὰρ διπλάσιος 6 τοῦ Ἢ πρὸς τὸν ὃ, οὕτω διπλά- 
σιος χαὶ ὁ ὃ πρὸς τὸν B. ἀριϑμητιχὴ δέ ἐστιν ἀναλογία ἣ ἐν ἰσότητι 
9. ~ 3 / a7 > ie ~ / ec / \ Ἁ > Ὁ , 

ἀριϑμῶν: ἀναλογία δέ ἐστιν ἢ τῶν λόγων ὁμοιότης. τὰ γὰρ ἐν διπλασίονι 

λόγῳ ὄντα ὁπόσα ἂν 7, χαϑὸ. τοιαῦτά ἐστι, τοῦ ἴσον te χαὶ τὸν αὐτὸν 
σ Υ͵ τ \ « , cae Ὁ ΄ > \ 
ὅμοιον ἔἐχόυσι λόγον, τὸν ὡς διπλασίονα ἢ ἐστι διπλάσια. ἐν γὰρ γεωμε- 

τριχῇ. χαλῶς" ὡς γὰρ ϑάτερον τῶν ἡγουμένων πρὸς ϑάτερον τῶν ἑπομένων 
τῶν ἐν τῇ ἀναλογίᾳ, οὕτως χαὶ τὸ ὅλον τὸ ἐχ τῶν ἡγουμένων ἀμφότερον 

x Ν > ΄ y > _~ > , ΄ ~ ¢ \ 7 

πρὸς ὅλον ἔχει" οἷον ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐπὶ λόγου διπλασίου τοῦ ὡς τὰ δέχα 
ἔχει πρὸς τὰ πέντε, οὕτω τὰ | ἕξ πρὸς τὰ τρία: καὶ ὡς τὰ δέχα χαὶ 
a \ \ , ¢ [4 \ A σ \ 3 ~ Ce /, σ 5» \ a ἕξ πρὸς τὰ ὀχτώ, ὁμοίως χαὶ τὸ ὅλον τὸ éx τῶν ἡγουμένων 6 ἐστι τὰ tC 

6 τέτταρσιν Aristoteles 7 ἐλάχιστον FG: an ἔλαττον ἢ 9. ἄλληλα F: ἄλλα G 

If 
f. Or 

18 συνεχὴς G: συνεχὲς F 15 λέγων Diels: λέγει FG διήρηται FG et Arist. 

codd. KbMbOb: διήρηνται Arist. vulg. 16 οἷς τὲ χαὶ & bis FG 18 νεμήσει 

G: νεμέσει F 30 ὡς yap F: ὡς yap corr. ex καὶ γὰρ F 
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x o yen St ~ ε ΄ Ἐγὼ , \ ~ 9 2 ἔχει πρὸς τὸ ὅλον τὸ ἐκ τῶν ἑπομένων, τῶν τε πέντε ual τριῶν 6 ἐστιν 
>! 

Out? πάλιν γὰρ τὰ tC τῶν ὀχτὼ διπλάσια. συμβαίνει xat τὸ ὅλον 

πρὸς τὸ ὅλον, τὸ ἐχ τῶν ἡγουμένων δηλονότι TH ἐχ τῶν ἑπομένων. 
>) ΄ >) ~ O 

οὗ γὰρ γίνεται εἷς Sper ὅρος. ᾧ καὶ 6. ἐπεὶ fae δύο εἰσὶν οἷς 
4 

or ἢ νομὴ τος δύη δὲ τὰ ἑπόμενα, χαὶ ἀδύνατον ἕν xat ἀριϑμὸν χαὶ 

ταὐτὸν εἶναι ᾧ νέμεται. οἷον ἄνϑρωπον χαὶ τὸ νεμόμενον τούτῳ (τοῦτο 
Qf 2 \ -ᾧΦ (6 \ “ Saab } > ΄ QQ ~ ” \ e 

O& ἔστι TO πρᾶον, διῃρῆσθαι τοὺς ὅρους ἀπ᾿ ἀλλήλων δεῖ: οὔτε γὰρ ὁ 

ἄνϑρωπος δύναται ἄνϑρωπος ὧν τὸ νεμόμενον πρᾶγμα γενέσϑαι οὔτε τὸ νεμό- 

μενον πρᾶγυα (ἀἄνϑρωπος). πῶς γὰρ οἷόν τε τὸν ἄνϑρωπον 7 ἴσον 7 διπλά- 
10 σιον πράγματός τινος ληφϑῆναι τοῦ νεμομένου: τὸ δ᾽ ἄδικον τὸ παρὰ τὸ 

ἀνάλογον" τουτέστιν ὃ γίνεται, ὅταν μὴ τηρῆται ἣ προειρημένη ἰσότης, 

GAX 6 μὲν πλέον, 6 δὲ ἔλαττον ἔχῃ τῆς ἀξίας. εἰ γὰρ ἰσότης 7 ἀναλογία \ με TACOV, € ἢ χῃ is Sie ξ γὰρ Ὡς Ί DY : 

Υ, ~ ~ ΄ » wv δ τὸ ἔξω τῆς ἀναλογίας χαὶ τῆς ἰσότητος ἄνισον" ἄνισον δὲ ᾧ τὸ μὲν πλέον 
΄σ τὸ δὲ ἔλαττον. ἐπὶ δὲ τοῦ χαχοῦ ἀνάπαλιν. διὰ τί; ἣ ὅτι πλέον μὲν ὁ 

15 ἀδιχῶν, ἔλαττον 68 ὃ ἀδιχούμενος ἀποφέρεται. πλεονέχτης yap ὧν 6 ἄδιχος 

τῶν ἀγαϑῶν, ἐπεὶ χαὶ τὸ ἔλαττον χαχὸν πρὸς τὸ μεῖζον ἀγαϑὸν συγχρινό- 

μενον ὡς ἐν χαχοῖς ἐστι χαὶ αἱρεῖται αὐτὸ ὡς ἀγαϑοῦ ὑπεροχήν. ἐν ἀγαϑοῦ 

γὰρ γίνεται λόγῳ τὸ ἔλαττον χαχόν" συγχρινόμενον γὰρ τὸ ἔλαττον χαχὸν 

πρὸς τὸ υὑεῖζον, ἀγαϑόν πώς ἐστιν, ὃ γίνεται ἐν τοῖς συνάλλάγμασιν" ἐν 

20 τούτοις γὰρ τὸ εἶναί ἐστι τῷ τοιούτῳ εἴδει τῆς διχαιοσύνης χαὶ τοῖς Exov- 
σίοις. χαὶ πῶς ἔσται ἀχούσια συναλλάγματα, ζητήσαι ἄν τις. ἢ οὐ μόνον 

ἃ πρὸς ἀλλήλους συντίϑενταί τινες π᾿ ὧν Get ποιεῖν Exdvtes ταῦτα 

συναλλάγματα, ἀλλὰ χαὶ τὰ ὑπὸ τῶν νόμων διηγορευμένα χαὶ χελευόμενα 

χαῦ᾽ ἃ χρὴ ζῆν τε χαὶ συναλλάσσειν ἀλλήλοις, συναλλάγματα χαὶ ταῦτα. 
\ ΄, ~ ΄ ῶλ X σ Vv \ o ξ 

25 χατὰ τοίνυν τοῦτο συνάλλαγμα λέγεται, χαϑὸ πρὸς ἕτερον ἔχει τὴν ὕπαρέιν. 
re ap \ δ, f oR A \ , 33>. ΄ ς ty οὐ χατὰ τὸ ἑχούσιον: οὐδεὶς poryeder χατὰ συνάλλαγμα οὐδὲ (6) ἱεροσυ- 

ν᾿ ‘ f.10r 
“ὦν \ ΄ ra edt PS Ὁ σὸν. Ὁ , c ΄ \ \ \ 

λῶν χατὰ συνάλλαγμα ἱεροσυλᾷ ἡ ὃ ὑβρίζων ὑβρίζει. τὸ μὲν yap διανε- 

μητιχὸν δίχαιον τῶν χοινῶν: χαλῶς" παρὰ γὰρ τὴν τῶν χοινῶν νομὴν 

τοῖς πολίταις ἐχεῖνο τὸ δίχαιον χαὶ πρὸς τὴν γεωμετριχὴν ἀναλογίαν ἐστὶ 

80 νεμόμενον, ὡς δέδειχται. ἄν τε γὰρ χρήματα ἢ χοινὰ νεμόμενά τισιν. ἄν τε 

{7 ἄν τε ἄλλο τι, πάντως χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον διαιρεϑήσεται, xa ὃν 
~ A χαὶ συνηνέχϑη, τῷ μὲν πλεῖον εἰς ταῦτα ἘΑΠΡΕΗΣ πλεῖον, τῷ δὲ 

ἔλαττον ἔλαττον, ἐὰν διχαία ἣ ues ἢ. χατὰ τὸν λόγον τῆς χατὰ τὴν συντέ- 
λειαν aio: ἢ ὑπεροχή ὁ * ὃ. ὅνπερ ἔχουσιν εἰς ἀλλῆλα τὰ εἰσ- 

35 eveybévta, δηλονότι ὑπὲρ τῶν συνεισενεγχαμένων εἰς τὸ χοινὸν χαὶ εἰς τὸ 
τ 

πλέον εἶναι συντελεσϑέντων. τὸ δ᾽ ἐν τοῖς συνάλλαγμασι δίκαιον, 
, \ iN C , Vv \ Vv ΄ avs ΄ > 

OLTEOTL TO dtopvattxoy, εστι μὲν ἴσον TL, TOUTEOTL OLXALOV, ὡς ATE- τ 
QZ 3 ? > \ \ > / > ΄ \ X 

δείχῦη. GAN οὐ χατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐχείνην, τὴν γεωμετριχὴν 
> , > Na \ \ > re at ἊΝ \ Dan Cy a4 

δηλονότι, ἀλλὰ xata τὴν ἀριϑμητιχήν. ἔστι γὰρ αὐτῶν ὡς προείρηται 

2 τὰ τὰ ’΄ΨἘ: τῶν τς ἃ 9 ἄνθρωπος inserui: om. FG 10 πράγματος G: 

πρᾶγμα F 12 ἔχῃ scripsi: ἔχει FG 14 διὰ τί F: διότε G 16 xat Ὁ: 

δὲ F 17. 18 ἐν ἀγαϑοῦ yap F: ἐν ἀγαϑῷ yap G 22 ἑχόντας seribendum yidetur 

26 6 addidi: om. FG 34 lacunam indicavi coll. Mich. f. 66,10 



σι 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

ANONVMI IN ETH. NICOM. V7 [Arist. p. 113282—12] 219 

ἐν ἰσότητι τῇ xuat ἀριϑμὸν 7 ποσὸν ὅλον τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ τῇ χατὰ 
/ ig4 σ ‘A , c ‘\ / 5 ~ 2.5 , 9 , 

λόγον, ἦτις ὅπως γίνεται λέγει. ὃ γὰρ νομοϑέτης ἐν τοῖς ἀδικήμασιν οὐχέτι 
τὴν τοῦ ἀδιχοῦντος ἀναλογίαν χαὶ τοῦ ἀδιχουμένου ἣν ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους 

ἐξετάζων οὕτω τὴν ἐπανόρϑωσιν τῶν τοιούτων ἀδιχημάτων ποιεῖται" οὐ γὰρ 
wy 

ἐξετάζει πότερον ἐπιειχὴς ὃ ἀποστερήσας ἢ φαῦλος, ὁμοίως οὐδ᾽ ἐπὶ τοῦ ᾿ i [| \ 
™~ τὶ 74 > > c »” - 7 - ete ὩΣ ag > e ἊΣ Sal ~ id 

ἀδιχουμένου,. ἀλλ ὡς ἴσους τούτους τιϑεὶς ἐξετάζει, εἰ ὃ μὲν ηδίχησεν, ὃ 

δὲ ἠδιχήϑη. χαὶ τίς ἣ χατὰ τὴν βλάβην διαφορά, χαὶ ταύτην τὴν διὰ τὴν 

βλάβην ἢ τὴν ἀδικίαν ἀνισότητα [λέγει] γινομένην ἐπανορϑοῦν πειρᾶται χαὶ 

ἐς τὸ ἴσον. ἐπανάγειν σπεύδει ἁπλῶς χαὶ οὐ χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν εἰπόντων 

προσώπων. 

p. 113222 Οὐδὲν γὰρ διαφέρει εἰ ἐπιειχὴς φαῦλον ἀπεστέρησεν. 

Οἷον ἐπὶ τῆς χατ᾽ ἀξίαν νομῆς χατὰ τὰς τοιαύτας ὑπεροχὰς μετρου- 
/ Ξ > SPs ΄ὔ 5 Cte | \ ~ , \ S ‘ ΤΎ 

μένη | κατ᾽ ἀξίαν γίνεται, ἀλλὰ πρὸς τοῦ βλάβους τὴν διαφορὰν Pee 
- 10¥ 

όνον ἐπιβλέπει ὃ νόμος" χαὶ yap εἰ δοχεῖ τῷ ὑβρίσαντι τὸν ἄρχοντ μ υος γὰρ εἰ δοχεῖ τῷ ὑβρίσ ρχοντα 

πλείων ὡρίσϑαι 7 ζημία, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦϑα ἁπλῶς χαὶ χαϑόλου ἐστίν" οὐ 
~ 

γὰρ τῷ μὲν τόνδε τὸν ἄρχοντα, τὸν εὐγενῇ φέρε εἰπεῖν, ὑβρίσαντι, ἄλλο 
τι πρόστιμον, τῷ δὲ τὸν μὴ οὕτως εὐγενῆ ἄλλο, ἀλλ ἐπὶ πᾶσι χοινὴ χαὶ 

4 αὐτὴ ζημία τῷ πάντως τὸν ἄρχοντα ὑβρίσαντι. ἐπεὶ δὲ τῶν εἰς ζημίαν 

τεινόντων φανερὰ ἣ πλεονεξία τοῦ βλάψαντος, ἐπὶ δὲ τῶν εἰς ὕβριν χαὶ 

βίαν οὔ, παρατίϑεται τὰ τοιαῦτα χαὶ δείχνυσι πῶς xat ἐν τούτοις 7 διόρ- 
ϑωσις χατὰ τὸ ἴσον γίνεται. ἄν τε γὰρ ὃ μὲν πλήξῃ ὁ δὲ πληγῇ καὶ 

χατὰ ταῦτα F τι τοιοῦτον ἢ ἀδιχία γένηται, διήρηται χαὶ ἐπὶ τούτων τὸ 

τοῦ παϑόντος πάϑος χαὶ τὸ ἔργον τοῦ ποιήσαντος. διήρηται τὸ πάϑος. 
X\ 

τοῦ παϑόντος δηλονότι, χαὶ τὸ ἔργον τοῦ ποιήσαντος εἰς ἄνισα χαὶ ὃ μὲν 

πλέον, ὃ δὲ ἔλαττον ἔχει. ταύτην δὲ τὴν ἀνισότητα πειρᾶται δεῖξαι ἐξι- 

σοῦσαν τῇ ζημίᾳ ἣν ἐπιτίϑησιν αὐτοῖς τοῦ χέρδους ὃ ἐχέρδανε χαὶ ἐπλεο- 
νέχτησε, τοὺς ἴσους ἀναφέρων ὅσον ὑπερεῖχεν αὐτοῦ τοῦ ὃν ἠδίκησεν. 
ἰστέον δὲ ὅτι ὡς ἔχει ἢ συνεισφορὰ τῶν χρημάτων τοῦδε πρὸς τὴν τοῦδε, 

οὕτω χαὶ ὃ συνενεγχάμενος πρὸς τὸν συνεισενεγχάμενον ὑπὲρ τῆς πόλεως. 

χαὶ ὡς οἱ χίνδυνοι πρὸς τὸν χίνδυνον τῶν ἐν πολέμῳ στρατηγούντων χαὶ 
ὃ χινδυνεύσας πρὸς τὸν χινδυνεύσαντα, χαὶ ἁπλῶς ὡς τὸ εὖ πρὸς τὸ εὖ 

χαὶ ὃ τούτου αἴτιος πρὸς τὸν αἴτιον. ἐπεὶ οὖν τοῦτο ἐν τῇ νεμήσει τῆς 
τιμῆς 7 τινος ἄλλου τοιούτου, χατὰ τὸ ἀνάλογον τιμιήσονται. χἂν εἰ υή 
τισιν οἰχεῖον ὄνομα εἴη; τὸ χέρδος, τουτέστιν ἐπεὶ τὸ χέρδος χαὶ ἣ 
ζηυία χυρίως ἐπὶ χρημάτων Goxst λέγεσϑαι χαὶ ὅλως ἐπὶ χτημάτων: ὃ 

ρυ υὲν γὰρ πλέον ἐπὶ τούτοις προσχτησάμενος ἐχέρδανεν 
Ὁ 

° ov or [On τῇ “αι a ° Cc Ὁ - wy 

σ ἔλαττον ἔχον ἐζημιώϑη. | ἐπεσημήνατο τοῦτο ὅτι χοινῶς χαὶ ἁπλῶς 
τὸ χέρδος χαὶ ἣ ζημία ἐπὶ τούτων λέγεται, οὐχ ἐπὶ τῆς εἰς χρήματ 

8 λέγει FG: ego cancellavi Ὁ. ἀναλογίαν Mich.: ἀναλόγως FG 14 ἐπιβλέπει F 

βλέπει Aristoteles 16 εὐγενῆ seripsi: ἀγενῃ FG 18 πάντως scripsi: πάντων FG 

25 ἔχει G: ἔχων F 27 an αὐτὸς τούτου dv? 32 νεμέσει FG 

G: 
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¢ ~ Ἅ >] , , 3 \ \ ao 4 ~ , 4 

ὑπεροχῆς ἢ ἐλαττώσεως μόνον ἀλλὰ χαὶ ὕβρεως χαὶ τῶν τοιούτων: χαὶ 
, . > ~ , ~ 

διὰ τί προστίϑησιν ἀλλ᾽ ὅταν γε μετρηϑῇ τὸ πάϑος; τὸ γὰρ petpet- 

σϑαι τὸ πάϑος χαὶ τιμᾶσϑαι τοῦτο χαὶ ἢ ζημία χαὶ τὸ χέρδος ἐπὶ τούτων 

λέγεται" τιμηϑέντος γὰρ τοῦ γινομένου. ὅσουπερ ἄξιον ἔπαϑεν 6 παϑών. 

5 τοσοῦτον ζημιοῦται ὃ ποιήσας. δείξας GE χοινῶς τὴν zat αὐτὴν ἀδιχίαν 
Ἂς ΣΝ Pettis eee λλογίζ ΟΣ aoe ae ee, is χέρδος χαὶ ζημίαν διαιρουμένην, συλλογίζεται πάλιν καὶ τὸ ἐν τούτοις 

oo ὦ 
Ἁ ν / \ 

i τὸ ἴσον μέσον’ ἐπὶ 
» 2 

fone ἴσον, ἐν ots χέρδης χαὶ ζημία μέσον ἐστ 
~ / \ >] , ‘ > IS \ Ὁ - ’ 

τοῦ πλείονος χαὶ eae τὸ ἴσον μέσον, τὸ δὲ χέρδος χαὶ 7 ζημία ἐν 
> \ vo ~ Sere x \ 2? 9 y 

OlS TO GOLXOVY, ταῦτα TAEOVY χα ἔλα ττόν ἐστι l, πλέον μεν TO %SPOOS ἔλαττον 

\ > ΄ a~ > \ » 

10 6& ἢ ζημία. δῆλον δὲ ὡς χαὶ χέρδους xat ζημίας τὸ ἴσον μέσον ἐστί, 

a Φ Cc a On Aa - A ἴω [Ὁ] ἴχαιον. ἐπεὶ δὲ πολλάχις χαὶ ὁ τοῦ χαχοῦ ἔλαττον λαβὼν 

ἀδιχεῖ τε χαὶ χερδαίνει, περὶ τούτων διορίζει μεταξὺ χαὶ τοὺς λογισμοὺς 

χαί φησιν ἐναντίως τὸ χέρδος χαὶ τὴν ζημίαν τὸ πλέον χαὶ τὸ ἔλαττον 
ἔχειν. τὸ δὲ ἔλαττον ἐναντίως, χατὰ τὸ χαχοῦ εἶναι χαὶ ἀγαϑοῦ πλεο- 

15 νεξίαν, ἀγαϑοῦ μὲν πλεονεξία χαχοῦ δὲ μειονεξία τὸ χέρδος, χαχοῦ δὲ 

πλεονεξία ἀγαϑοῦ δὲ μειονεξία ἢ ζημία, ὧν ἣν μέσον τὸ ἴσον, ἐπεὶ ταὐτόν 
ἐστιν το το" δίχαιον ἴσον: μεταλαβὼν τὸ δίχαιον ἴσον εἶπε. διὰ 
ὃὲ τοῦτο. eqs. τὸ εἶναι τὸ δίχαιον τὸ ἐπανορϑωτιχὸν μέσον ζημίας χαὶ 

χέρδους. ὅταν ρον ran τινες ΤΡ: ἀλλ get ὡς οὐχ oa is τὸ ἴσον 

90 ἀλλὰ ξηρτούμενοι 

a oO δίχαιον χαὶ ἴσον. ὥστε ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον ἂν εἴη. τοῦτο ὥσπερ 

συμπέρασμα τοῖς εἰρημένοις ἐπήνεγχε. τὸ δ᾽ ἴσον μέσον ἐστὶ τοῦ μείζονος — 
χαὶ ἐλάττονος. τὴν ἀριϑμητιχήν φησι | μεσότητα, ἧς χαὶ ἔμπροσϑεν “ὃ 4 & νης. τ ; Ρ τ f C7, Ze eh 5 is FUT OO ν᾽ 1 

X >] \ ΄ ~ ~ A 5S , 

ἐμνήσθη: αὕτη δὲ ἐν ἴσῃ ἐστὶν nora τοῦ μείζονος χαὶ ἐλάττονος" w 

25 γὰρ Dieppe τὸ ἔλαττον, τούτῳ ὑπ ερέχε ται ὑπὸ τοῦ μείζονος. ὡς ἐπὶ τῶν 
> \ ΝΠ 5 / \ μ᾿ ῳζ, & > 

t γὰρ τὰ δέχα ὀλίγα, ta 6& ἔνδεχα πολλά, ta ἑπτὰ μέσα. ἐν 

ἰσότητι γὰρ ἣ ὑπεροχὴ τοῦ τε μείζονος χαὶ ἐλάττονος χατὰ τὴν ἀριϑμη- 
Ἁ σ τιχὴν ἀναλογίαν: ὃ γὰρ μέσος ὅρος ἐπὶ ταύτης ἴσῳ ὑπερέχει τε τὸ ἕτερον 

ἄχρον χαὶ ὑπὸ τοῦ 

30 p. 1132232 Ἐπὰν γὰρ β 

ὧν Η τον [Ὁ on R - =) Q Ὡ Ἔ R a Φ wy O23 a - Δείχνυσιν ἡμῖν χαὶ διαίρεσις αὕτη κατὰ τὴν 
ν c 1 - o7 (η΄ ἀριϑμνητιχὴν ἀναλογίαν γίνεται. ἔσ ον ἐπὶ τῆς τῶν γραμμῶν τ 

τιμῆς δεῖξαι χαὶ ἐπ᾿ ἀριϑμῶν: τῶν yap 7 χαὶ τῶν ὃ μέσος ἐστὶν 6 ἕξ 
> , ΜΌΝ 9. σ e > / ~ a ¢ l4 ~ > ,7 > >? ἀριϑμός: ἐὰν δὴ ὅσοις 6 ἐννέα τῶν ἕξ ΠΡ. τσὴ ee 

86 αὐτοῦ προσϑῶμεν τοῖς τρισί, ἐγένετο ἰσότης αὐτῶν πρός τε tins χαὶ 

τὸ μέσην. ἔστω ἕξ χαὶ ξξ- ἀπὸ ϑατέρου τῶν ἕξ ἀφαιρείσθω ey το! 
X χαὶ προστεϑείσϑω ϑατέρῳ [B]- δῆλον ὡς τὸ μὲν ᾧ προσετέϑη τὸ ἀπὸ 

8 ἴσον Ε: ὅσον G 22 τοῦ scripsi: τῆς FG 24 τοῦ F: τῆς G 26 numeri 
corrupti, fort. ἐπὶ τῶν ὃ εἰ yap τὰ ὃ ὀλίγα, ta δὲ δέχα πολλά, κτλ. 28 τὸ ἕτερον 

seripsi: τοῦ ἑτέρου FG 29 ὑπερέχεται G in marg.: περιέχεται FG 30 ἴσα 

FG: ἴσων Aristoteles 36 ἀφερείσϑω ἃ 37 8 F: ὃύο G: ego cancellayi: 
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, ~ a , >. ’ ~ ~ 

ϑατέρου τῶν ἕξ ἀφαιρεϑὲν γενόμενον ἐννέα tod λοιποῦ Ἔ 
Sans ox δῇ ἑτέρου τῶν ξ 

ι 
! 

τοῦ 
Ἂ \ si . 5 , ν᾿ 

δυσὶ ὃξ δηλονότι τρισὶ χαὶ 
Τ᾽ - \ ¢ ΄ ΄ 

6 ἐστι τριῶν, τὰ ὃ δυσὶν ὑπερέχει" τρισί: τ 
\ Q ~ οἱ ΄ - “πὶ τὰ μ᾿ - ΄ 3 - 

SOVEALO tOl τ ες εἰς ς TASOVEXTE ξΩΙ͂ΧΞ τῇ Ve IUKO yap ὃ mheovextody τὰ τρία τῶν EE εἰς δὶς πλεονεχτεῖν ἔοιχε τρισίν. οὐχοῦν 

εἰ τοσαῦτα ἀφελόντες ἀπὸ τῶν ὃ, ὅσοις πλεονεχτεῖ τὰ ἕξ, προσϑῶμεν τοῖς 
5 τρισίν, ἕξ ἔσται γινόμενα. ᾧ μὲν γὰρ τὸ μέσον ὑπερέχει. ὃ λέγει 

‘ 

- τόν ἐστ fs ee rg ab Z Be SW ee ΩΣ 
τοιοῦτον ἔστιν, ὅτι ἡλίχῳ τὸ μέσον τοῦ ἐλάττονος ὑπερέχει, τηλιχοῦτον 

» , ΄ » ~ a Q~ 4 ᾿ ΄ 

αὐτῷ Oét προστεῦτγναι, ἵνα ἴσον τὸ μέσον Ὑ 
ἘΞ 

νηται. τούτῳ μὲν οὖν τηλι- 
ὌΝ ΄ > Q/ - - 

χοῦτον δεῖ προσ ποθ το τοῦ ὃὲ υεγίστου ie ἀφαιρεῦέντος ὅσῳ τοῦ 
i 

4 +5 ~ ~ ~ > ~ 

μέσου ὑπερέχει (ἂν γὰρ τοῦ μὲν τηλιχοῦτον ἀφαιρεϑῇ, τῷ δὲ τηλιχοῦτον _ 
> 

΄ 

10 ΠΡΕ Ive Ἰίνεται ἴσα τὰ τρία. τὸ δὲ δίκαιον χαὶ | τὸ ἐπανορϑωτικὸν “ὦ. ; ein © 
χαὶ τὸ ἴσον τὴν μέσου χώραν ἔχει χαὶ χανών ἐστι χαὶ μέτρον τοῦ ἰσω- 
ὕῆναι τὸν ἠδιχηυένον τῷ ἀδιχήσαντι. 

» aN \ ~ wy ~ 

p. 113209 “Bote δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν τοῦτο. 

Δείχνυσι χατὰ τὴν ἀριϑμητιχὴν ἀναλογίαν χαὶ τὴν ἰσότητα ταύτην 
‘ \ > Ld \ / Vv ~ v ~ c ~ 

15 χαὶ τὰς ἀντιδόσεις τὰς γινομένας ἔχειν τῶν ἔργων τῶν γινομένων ὑπὸ τῶν 
~ a a. (a QS Av ‘- , ~ n“ v ε΄ ᾿ 5 \ 

τεχνῶν. ὃ δὲ λέγει διὰ τῆς τάξεως ταύτης τοιοῦτον av εἴη" ὡς yap ἐπὶ 
τοῦ ἐπανορϑωτιχοῦ διχαίου ὃ διχαστὴς τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλέον ΡΣ 

Ψ' ΄“ o , " ΄ 

ἀφελὼν τῷ ἐλαττωμένῳ χαὶ παϑόντι προστίϑησιν (ἥτις ὕπερ pox πόση Ts 
‘ 

ἐστι, γίνεται φανερὰ ἀπὸ τοῦ μέσου χαὶ ἴσου), οὕτως φησὶν ἔχειν χαὶ 1 axl 
‘ 

ov 20 τῶν τεχνιτῶν χαὶ τῶν χατ᾿ αὐτὰς χοινωνιῶν τε χαὶ ἀπ οδό όσεων. εἰ γὰρ 

. ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς διαφέρουσι μὴ ἣν τοῦ χαλλίονος πρὸς τὸ χεῖρον ὑπεροχὴ 

ὡρισμένη χαὶ μεμετρημένη (ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ ποιοῦντος χαὶ πλεονεχτοῦντος 

χαὶ τοῦ πάσχοντος χαὶ πλεονεχτουμένου), οὐχ ἂν ἠδύνατο χοινωνεῖν 
> ΄ ~ o > \ > »»7 ~ , Wek x 
ἀλλήλοις. Ἢ οὕτως" εἰ μὴ χατ ἀξίαν τῶν γινομένων ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν 

25 χατά τε τὸ μέγεϑος χαὶ τὴν ποιότητα ἣν 7 χρεία τῶν δεομένων αὐτῶν, 
οὃς πάσχοντας διὰ τὴν χρείαν εἶπεν, ἀνῃροῦντο ἂν αἱ τέχναι. οὐ γὰρ 

ΓΞ \ ἂν εἰργάξοντα, uy μέλλοντές γε τὸ ἴσον ἀνταπολήψεσϑαι. εἰ μὴ οὖν @ 

΄ . 

YT 

ἐποίει τὸ ποιοῦν, Seah et μὴ ἣ τοῦ χαλλίονος πρὸς τὸ χεῖρον 

ὑπεροχὴ ὡρισμένη τε χαὶ μεμετρημένη. ὡς ἐπὶ τοῦ πλεονεχτοῦντος χαὶ 

Ξ ὁ ἴσον o- ¢ ~ o Cc a - Φ τ , a ° 30 πάσχοντος χαὶ πλεονεχτουμένου. τῶν παρὰ τ 
ἔχειν πρότερον χαὶ ὕστερον. τοῦτο aoa 

x to 

~ Vv I 5 av 

φῶς εἴρηται, δηλωτιχὸν δέ 
~ / ‘4 Ἂ \ ,’ Ἁ ξ΄ ΄ 

ἐστι τοῦ τὸ δίχαιον xépdovs  χαὶ ζημίας παρὰ τὸ ἑχούσιον γινομένων ὃ, 
4 ᾿ 2 ~ a , ΄ > ~ \ ΄ ay 

μέσον εἶναι ἐν τῷ ὃ πρότερον μέσον εἶχεν ὁ τε πλεονεχτῶν χαὶ ὃ πλεο- 
~ » ~ \ o ~ ΄ 

νεχτούμενος πρὸ τῆς πλεονεξίας, τοῦτο χαὶ ὕστερον αὐτοῖς γίνεσϑαι παρὰ 

4 ἀφελοῦντες G 20 τεχνιτῶν FG: τεχνῶν scribendum videtur 24 εἰ μὴ -- 

ἀνταπολήψεσϑαι (27) bis FG 27 priore loco ἀνταπολήψεσθαι corr. ex ἀνταπολή- 
ψασϑαι G: ἀνταπολήψασϑαι F; altero ἀνταπολήψεσθαι FG οὖν FG: om. Aristo- 

teles 29 ante mAcovextodvtos addendum censet ποιοῦντος xat Usener 31 πρότε- 
pov (om. xat) FG et Arist. cod. K>: χαὶ πρότερον Aristoteles vulg. 34 γίνεσθαι Use- 

ner: γίνηται FG 
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τοῦ διχαίου. τὸ ἴσον ἔχειν" ef προστεϑείη τὸ 6, λυϑείη ἂν ἢ ἀσάφεια ~~ 

σ᾽) a ΄σ δ ἢ Vv Vv Δ \ ~ Ay oF 2 é >. ee ey τρί το τοῦτο χαὶ ὕστερον.᾽ τὸ δὲ 
Ὅν ἀντὶ τοῦ αὐτὸ ἔχειν ἑχάτερον ὃ χαὶ πρὸ τῆς πλεονεξίας εἶχον χαὶ 
usta τὴν πλεονεξίαν τοῦ διχαστοῦ ἐπανάγοντος πρὸς τοῦτο. 

\ 

5 p. 1182021 Aoxet δέ τισι τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίχαιον. 

΄,ὔ VN NIN noe Ἐν abe , ~ 2 4 > ~ 5 >] >) ~ 

Δύο εἴδη διδάξας τῆς διχαιοσύνης τῆς ἐν μέρει ἀρετῆς ἀλλ᾽ οὐ τῆς 
~ ~ / f , > 

χοινῆς τῆς ὡς νομιμότητος λεγομένης τό τε διανεμητιχὸν χαὶ τὸ dtopdw- 
if ΄ 5 4 “, a ~ ~ 

τιχύόν, Exatepov ἐν ἀναλογίχ ov, τὸ μὲν διανεμητιχὸν ἐν τῇ γεωμετριχῇ 

χαὶ ἐν τέτρασιν ὅροις. ὁρᾶται γὰρ νεμόμενα δύο, ἐν οἷς ἐνέμοντο δύο, 

10 οἷς δὲ ἐγίνετο ἢ νέμησις χατὰ ἀναλογίαν τῶν ae ὕπ᾽ αὐτῶν’ 

p πλείω εἰσφέροντι 7 ὁπωσοῦν συντελοῦντι The 
4 ΄ \ 

ἐλάττω ἔλαττον, τὸ 
΄ > ~ ~ Vv ~ > 

πλείω ἐν τῇ νομῇ ἔνεμον, τῷ ὃ 
>i ~ 2! ~ >! / > ~ ~ la 

ἐν τῇ ἀριϑμητιχῇ ἀναλογίᾳ ἐδείχϑη ὃν χαὶ ἐν τοῖς τρισὶν ὅροις, τῶν ἄχρων 
/ 

TOD πλεονεχτήσαντος χαὶ τοῦ πλεονεχτηϑέντος ἐξισουμένων πρὸς χανόνα TO 

15 μέσον: ὅσον γὰρ ὃ πλεονεχτήσας ὑπερέχει τοῦ μέσου τοῦτο ἀφαιροῦντες 

Hoe τοῦ χαὶ προστιϑέντες τῷ πλεονεχτηϑέντι ἴσους αὐτοὺς ἐποιοῦντο" ταῦτα 

δὴ δείξας νῦν ἀνημονεύξει τοῦ ἀντιπεπονϑότος διχαίου χαὶ ὃν ὅρον οἱ [1υϑα- 
γόρειοι τοῦ διχαίου ἐποιοῦντο, περὶ οὗ τί ποτέ ἐστιν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 

Μεγάλων ᾿Ηϑιχῶν σαφέστερον εἶπεν: ἐχεῖνοι γὰ aa ᾧοντο δίχαιον εἶναι ἅ τις 

20 Hane ταῦτα ἀντιπαϑεῖν. τὸ δὴ τοιοῦτον οὐχ ἔστι πρὸς ἅπαντας" od 5. 

ἐστι δίχαιον οἰχέτῃ πρὸς ἘΠῚ ύϑερον | ταὐτόν: οἰχέτης γὰρ ἐὰν πατάξῃ τὰ 

τὸν ἐλεύϑερον, οὐχ ἔστι δίχαιον πληγῆναι ἅπαξ ἀλλὰ πολλάχις. χαὶ νῦν 
? Χ > > ~ 39.7) Qs " ~¢ > , © \ ΄ 

δ᾽ αὐτὸς σαφῶς ἐδήλωσε παραϑέμενος τὸ τοῦ “Ῥαδαμαάνϑυος: τὸ μέντοι 
Vv =) Χ et 7 ty 2 - ΖΝ A Al oO Ψ 

ἔπος ἐστὶ παρ᾽ “Hotodw ἐν τοῖς Μεγάλοις "Epyots οὕτως ἔχον 
fad > , 

25 εἰ χαχά τις σπείραι, χαχὰ χέρδεα ἀμήσειεν" 

εἴ χε πάϑοι τά x ἔρεξε, δίχη δ᾽ ἰϑεῖα γένοιτο." 

αἰτιᾶται δὴ ὁ ̓ Αριστοτέλης καὶ ἐνταῦϑα τῶν [lvdayopetwy τὸ ἁπλῶς εἰπεῖν 
\ 5 Ὁ ΡΥ \ x > ΄ ὯΝ ~ \ ? τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίχαιον xal uy διορίσαι uxds προσϑεῖναι τὸ xat avaho- 

1ίαν. τὸ γὰρ ἁπλῶς ἀντιπεπονϑὸς ὡς ἕχαστον ὃ ταῦθ ἀντιπαρέ- 

80 yetv οὐδαμῶς δίχαιον: οὗ σημεῖον τὸ μὴ ἐφαρμόζειν αὐτὸ μήτε τῷ 
= = ~ sn x ΄ la ~ iy Ὁ - Ξὸςξ ia) oN Qe μυ ’ ΜΞ 

διανευνητιχῷ διχαίῳ μήτε τῷ διορϑωτιχῷ, εἰς ἃ τὸ δίχαιον διήρηται. 
ae δὲ ἐχείνων λέγοι ἂν αὐτὸς ἐφαρμόζειν, ὅτι ἐχείνων μὲν Exatepoy 

΄, > \ AN 2 ἘΞ we aayapass ea pox a πος 3 en 

γίᾳ ἐστί, τὸ μὲν ἐν τῇ γεωμετριχῇ. to ὃὲ ἐν τῇ ἀριϑμητιχῇ.- 
b) ΄ > \ ~ > τ - ς - Nn ΄ σ Χ 

τοῦτο δὲ ἐν οὐδετέρα ἐστὶ τῶν ἀναλογιῶν ἁπλῶς λαμβανόμενον. ὅτι μὲν 

5 τισι τὸ FG: τισι χαὶ τὸ Aristoteles 10 ἐγίνετο F: ἐγένετο G 14 πλεο- 

νεχτηϑέντος corr. ex πλεονεχτησαμένον F 17. 18 πυϑαγόριοι FG 18. 19 ἐν 

τῷ πρώτῳ τῶν Μεγάλων ᾿Ηϑιχῶν)] c. 34 p. 1194229 28 σαφῶς G et 
marg. F παραϑέμενος Brandis: περιϑέμενος FG 24 παρ Ἡσιόδῳ] fr. 198 

Rzach 26 εἴχε πάϑος τά x ἔρεξε F: εἴχε πάϑος τά χέρεξε G 28 ἀντιπονθϑὸς 

corr. ex ἀντιπενϑὸς EF: ἀντιπενϑὸς G 29 ἀντιπεπονϑὼς FG 33 ἐν addidi ex 

Michaele: om. FG 
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ετριχὴν ἀναλογίαν ΓΕ 
Kx >) v ~ 9 ~ eae bee! \ 

ξ 1 ξ ΙΧ ϊ v ΟΞ XAT C ἵξ Οὖν οὐχ ἐστι τῷ QLAVEWLYTLXW TAUTOV ODOE XATA τὴν YEW 

4 > x \ > ΄ Ne ΠΡ 2 ~ ? Ξ 344) >>. ~ 
γνώριμον (ἐν μὲν γὰρ ἐχείνῃ τὸ ἴσον ἐν τῷ χατ᾽ ἀξίαν) ἀλλ᾽ οὐδὲ τῷ 

διορϑωτιχῷ τὸ μὲν γὰρ ἐπανορϑωτικὸν οὐ τὰ αὐτὰ ἀξιοῖ παρέχειν τοὺς 
7 33 ~ . 

ποιήσαντας A ἐποίησαν ἀλλὰ τιμᾶσϑαι τὴν ἀξίαν αὐτῶν εἰς ὅσον διαφέρει 

τῷ παϑόντι χαὶ ταύτην δίδοσϑαι τοῖς πάϑεσιν. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντιπεπονϑότος 

ὅταν ἁπλῶς χαὶ χωρίς τινος ἀναλογίας λαμβάνηται. δεῖ ἁπλῶς παϑεῖν τὸν 

δράσαντα. τοιοῦτον γὰρ τὸ εἴ χε πάϑοι τά x ἔρεξε. τοῦτο δ᾽ οὐδαμῶς 
δίχαιον. χαὶ αὐτὸς δὲ δείξει τῇ παραϑέσει τῶν παραδειγμάτων οἷον εἰ 

Ἁ ἀρχὴν ἔχων χαὶ τὰ λοιπά. τὰ γὰρ αὐτὰ obx ἴσην ποιεῖ τὴν βλάβην 
OU, 

‘ 

\ > , a \ » Nag -" Η 

ἄρχοντί τε χαὶ ἀρχομένῳ: 6 γὰρ ἄρχων πλέον τι ἢ χατὰ τὸν πολίτην 
2 ΄ aN ἘΠΕ PAG LY Sarat a, ae Yin 2a ΤΩ͂Ν AY 5 | oe w 

ἐστί, διὸ οὔτε πλήξας ἀντιπλήσσεται, ὅτι μηδὲ ἀδιχεῖν Ooxet, | χαίτοι “ὃ 
«ὦν 

πέπονϑεν ὃ ict ς, μήτε πληγεὶς τοῖς ἴσοις ἀμύνεται" τὸ δὲ ἁπλῶς ἀντι- 
\ \ pean > ΄ " " ε ἜΣ " δ “ 

πεπονθὸς τὸ αὐτὸ ἀντιγίνεσϑαι βούλεται. ἔτι οὔτε at ζημίαι οὔτε at mheo- 
»ῆιῆ / ¢ “A > v 5 ΄ ) 

νεξίαι ἴσαι ἐπί Te τῶν ἀχόντων χαὶ τῶν Exdvtwy πλημμελησάντων. ὃ ἐν 

μὲν τῷ διορϑωτιχῷ διχαίῳ ἐξετάζεται ἐν τῇ ἐξετάσει τοῦ μέρους τῆς 
΄ ὯΝ ~ 2F “΄΄ 
OTOS οὐδὲν τοιοῦτον ECETALETAL. 

p. 1132031 “AAW ἐν μὲν ταῖς χοιν ὠνίαις. 

Διὰ τούτων νῦν δείχνυσι χαὶ πρὸς τίνα ἐστὶ χρήσιμον χαὶ πῶς γινό- 
Ὁ, v \ CLL sree \ ΄σ 

ϑενον τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίχαιον ἔσται. εἰ γὰρ μὴ ἁπλῶς πρὸς τὸ πάϑος 

γίνεται ἀλλὰ χατὰ ἀναλογίαν χαὶ τὴν χατ᾽ αὐτὴν ἰσότητα, ἽΝ ὡς χρή- 

σιμόν ἐστι πρὸς τὰς χοινωνίας τὰς ἀλλαχτιχάς" διαβαλὼν δὲ τὸ ἀντιπεπονϑὸς \ | 

δίχαιον λεγόμενον Ott μή ἐστι δίκαιον ἁπλῶς γινόμενον, νῦν πειρᾶται 

δειχνύναι πρὸς τίνα χρήσιμόν ἐστι χαὶ πῶς γινόμενον εἴη ἂν δίχαιον. ἂν Oy ει \ ‘ | 

γὰρ μὴ ἁπλῶς γίνηται, ἀλλὰ χατὰ ἀναλογίαν xat thy χατ᾽ αὐτὴν ἰσότητα, 
ad 

9 \ x ¢ ~ ‘ \ 7C 4 , 2 \ \ ΄ \ 

ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς χατὰ τὸ πάϑος, χρήσιμόν ἐστι πρὸς τὰς χοινωνίας τὰς 
IKh , 2 \ \ a ΤᾺ ΙΝ { / ~ \ / 2 , 

ἀλλαχτιχάς, ἐν χαὶ τὸ τὰς πόλεις σώζεσθαί τε χαὶ συμμένειν ἐστί" 
΄ > ~ ~ , > ςς > ~ 

σύμφωνα ὃὲ ταῦτα τοῖς πρὸ ὀλίγου εἰρημένοις, ὅτε εἶπεν “ἔστι GE τοῦτο 
~ A ~ 5 ~ wv ? \ ~ - A 

χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν: ἀνῃροῦντο yap av’. χαὶ γὰρ χαὶ νῦν διὰ 

Ex 

τούτου δείχνυσι τοῦτο προσϑεὶς TO τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συμ- 
\ μένει 7 πόλις. ἀντιδιδομένων γὰρ τοῖς χαχῶς ποιοῦσι τῶν χαχῶν χαὶ 

τοῖς χαλῶς τῶν χαλῶν οὐ δουλεία 7 πολιτεία εὑρίσχεται GAN ἐλευϑερία 
τε χαὶ δημοχρατία. γινόμενον οὖν παρὰ τῶν νόμων τὸ χατὰ ἀναλογίαν τε 

χαὶ ὡρισμένον συντηρεῖν παρέχει τὰς πόλεις χαὶ οὐχ ἐχπολεμοῦσϑαι οὐδ᾽ 

ἀνατρέπειν τὴν πολιτείαν τε χαὶ χοινωνίαν. ὅτι δὲ χαὶ τοῖς εὖ πεπ ποιήηκόσι 
δεῖ ἀντιδιδόναι, σημεῖόν φησι χαὶ τὸ ἱὸρῦσϑαι ἐν ταῖς πόλεσιν ἐμπεδὼν χαὶ 

> 
> / ΤΥ Ζ ς ΄ a ὦ , \ ν᾿ α 7 > to 

ἐν μέσῳ Χαρίτων ἱερόν, ὡς det πάντως τὸν εὖ παϑόντα ἀνϑυπηρε τῆσαι , ἧς 

τοῦ προχατάρξαντος χαὶ αὐτὸν πάλιν ἄρξασϑαι χαριζόμενον. διὰ τοῦτο χαὶ 

7 elx ἐπάϑος τὰ x ἔρεξε F (τὰ ex ἜΝ elx ἐπάϑος tax ἔρεξε G 21 διαβάλων 

FG 27 πρὸ ὀλίγου] c.7 p. 1138269; verborum ordo idem atque in Arist. codd. 
Kb Ob 28 ἀναιροῦντο FG 36 neh G: ἱερῶν F 37 τοῦ προχατάρξαντος 

FG: τῷ προκατάρξαντι coni. Usener 
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μέση τῶν Χαρίτων ἔ 
TET ἐπεστράφϑαι τὸ πρὸς τὸν εὖ πεπ 

΄ε > \ 5 N all 
παλιν ἀρχὴν αὐτὴν ποιεῖσθαι τοῦ το τ 

δι, / 

τὸ ἀντιπεπονϑὸς δίχαιον γινόμενον χατὰ ἀναλογίαν 

Υ 8 [Arist. p. 113345—33] 

ἔμπαλιν ἔστραπται χαὶ δεξιοῦται τὴν ἑτέραν, τῷ μὲν 
οιηχότα ὑπηρετιχόν, τῷ δεξιοῦσϑαι δὲ τὸ 

ἐν ἘΜ τη te εἰπὼν ὃὲ 

σωστιχὸν εἶναι τῆς πολι- 

5 τιχῆς χοινωνίας (οὐ γὰρ ἄγοιτο ἂν τῷ νεμητιχῷ διχαίῳ χατὰ ἀναλογίαν 

γινόμενον). aS πῶς γίνεται δείχνυσι xal τίς ἢ χατὰ διάμετρον ἐν τῷ 

διαγράμματι σύζευξις χαὶ πῶς of τεχνῖται ἀλλασσόμενοι τὰ ἔργα αὐτῶν 
Vv vv ~ \ ~ 

τὸ ἴσον χαὶ τὸ δίκαιον ἂν ἔχοιεν. ἁπλῶς μὲν οὖν τῆς ἀμείψεως γινομένης 
> ) v Α ΄ » ἡ Sar Le nn σ ΖᾺ > ar οὐχ ἔσται τὸ anya Maya ἴσον οὐδὲ συσταίη ἂν οὕτως ἢ πόλις: εἰ δὲ 

10 ἀνάλογον γένοιτο, τότε χαὶ ἴση εἴη. οὐ γὰρ ἴση 
διὰ ὃ τοῦτο δεῖ τὸ ἀνάλογον 

\ > v \ \ 3 Ρ) 4 χαὶ οὐχ ἴσων. τὸ χαὶ οὐχ ἴσων προσέϑηχε τῇ 

, 5 v4 

παραλαμβάνειν ἐν τοῦτοις. 

΄ , \ τ We ΄ 

ἢ οἰχία χαὶ τὸ ὑπόδημα. 
\ σ ΄ ΄ 

χαὶ ὅλως ΞΞερον 
A 

uy, ἴσον τὸ μὴ ταὐτὸν = 
v 

λέγων. διότι διαφέρουσι χατὰ τὰ ἔργα ἀλλήλων χαὶ of τεχνῖται. οὔτε 

γὰρ πόλις οὔτε ἄλλη τις χοινωνία γίνεται πάντων ταὐτὰ ἐργαζομένων. 

15 ἕχαστος γὰρ ἂν οὕτως ἔχοι τὰ ἑαυτοῦ καὶ ἕν τι πάντες ἔσονται, 7 δὲ 
χρεία πλειόνων: διὰ τοῦτο δεῖ διάφορα εἶναι τὰ γινόμενα ὑπὸ τῶν χοινω- 

γούντων ἀλλήλοις. 7 γὰρ χρησίμων χαὶ λειπόντων Exdotw ληψίς te χαὶ 
δύσις χοινωνίας αἰτία: ἐπεὶ δὲ μηδὲ οἷός τέ ἐστιν ἕχαστος πάντα ἐργάζεσϑα! 

Ρ ἔσει r > 2 \ ἊΣ 

αὗτος ὧν ἔστιν EV XPS» TA OF Otago 

20 ἀλλήλοις εἶθ᾽ οὕτως αὐτὰ aueBectat Ι "» 

οὕτω γὰρ ἂν τὸ ἴσον ἔχοιεν. 

΄ 

p. 1183219 Διὸ πάντα συμβλητά πως δεῖ ε 

αὖ Συμβλητόν φησι τὸ ἕτερον οὐ ἀλλασσόμε 
τὰ ἀντεχβαλλόμενα τῆς ὕλης ἀλλήλοις. ἂν δὲ as 

ἰσότητος μετέχειν οἷον γραμμὴ χαὶ χρῶμα. 

πῶ 
été δὰ 

p. 1188181] Ἔσται δὴ ἀντιπεπονθϑός, ὅταν to 

Τουτέστι τότε 
~ a ’ LAK 5 7% ἢ Ἁ 

τὸν ταῦτα ἃ ἀντιπεπόνϑασιν ἀλλήλοις χατὰ τὴν 

τὸ ἔργον 
2 

ἐχεῖνοι. 

γενέσϑαι γεωργὸς πρὸς 
πρὸς 

εἶναι" 

σχυτοτόμιν, 
30 γε η ὦ" εἰ ἴσοι ωργο 

Cause 

ET ae ὃ 
[4 ται ὃ Gli τον δ ς 

i 

/, , 

yousvos, χαὶ τοσούτῳ ὅσῳ χἀχείνων 

ἣ xara πονϑὸς δίχαιον ἀναλογία, 

πῶς FG 
4 σωστιχὸν scripsi: σωστιχὴν FG 

20 ἀλλάσσασϑαι G 
30 ἔργον om. Aristot. 

ἔστραπται Usener ex Michaele: συνέσται 

& δεξιοῦσϑαι δὲ FG 

corr. ex ὑπόδειγμα G 

ἰσαϑὴ ἃ 21 ἰσαϑῆ 
γίνοιτο F: γένοιτο G 

1 

ὃ 

ἔροντα ταῦτα 

ἔσται ἀντιπεπονϑὸς τοῦτο δίχαιον, ὅταν 

εἰρημέ 

2 τῷ δεξιοῦσϑαι δὲ Usener: 

πρῶτον ἰσωϑῆναι 

τε χαὶ ee τοὺς χοινωνούς" 

ναι. 

νον" χαὶ γὰρ τοιαῦτα χαὶ 
ύμβλητον 4, οὐχ οἷόν τε 

ασὃ ῇ. 

ιο ἰσασϑῇ πρῶ- (ὦ 

ἀναλογίαν, ὡς 

τὸ τοῦ σχυτοτόμου 
χαὶ ταῦτα ὃ 
ΝΜ a ΖΗ 

ἔργον ὃ ΔΕ 

λήψεται ὃ ὑπερε- 

ἴσου ἄξια t 

et χαὶ τὸ 
a 

ο 

10 ὑπόδημα F: ὑπόδυμα 
26 ἰσασϑῆ corr. ex ἰσαϑῆ F: 

34 ἀναλογίαι F: ἀναλογία G 
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—_ “ἡ 

ὅροις χαὶ χατὰ τὶν γξωμετ zoe" ἀναλογίαν, ἥτις ἣν χατὰ τὸ νεμητιχὸν δί- 

χαιον" δείξει μέντοι oe χαὶ ἐν τρισὶν ὅροις γινομένην αὐτήν πως χαὶ 
~ 9 ~ > ΄ ΄ \ ΄ " 5» ΄Ν 

τῇ ἀριϑμητιχῇ ἀναλογίᾳ χατά τι ἐναγομένην. χαὶ εἴη ἂν ἣ. μὲν ἀντίδοσις 
πιο τε hy. δὲ εαρεσιὼ tic auahovipe xe χατὰ THY γεωμετριχὴν ἀναλογίαν γινομένη, ἣ δὲ εὕρεσις τῆς ἀναλογίας τε 

Ψ 

or 

᾿ 

χαὶ ἰσότητος τῶν ἐν τῇ ἀντιδόσει γινομένη διὰ τῆς ἀριϑμητιχῆς χαὶ ἐχείνῃ 
τ 4 > ~ yi > ’ leg ΄ Ἃ 2» v \ 

προσχρωμένη. εἰς σχῆμα δὲ ἀναλογίας: αὕτη ἣ λέξις εἴρηται μὲν 
~ \ X , Ἁ ~ - ~ 5 5 / 

ἀσαφῶς, τὸ δὲ λεγόμενον διὰ τῆς λέξεως τοιοῦτον ἂν ety: τὴν ἀναλογίαν 

δεῖ ποιεῖν τῶν τε ἀλλασσομένων τεχνιτῶν χαὶ τῶν ἃ ἀλλάσσονται πρὸ τοῦ 
᾿ > , X c / ΄ isd \ / ~ > 

ἀλλάξασϑαι κατὰ τὸν ὑφηγημένον τρόπον: οὕτω γὰρ γινομένης τῆς ἀνα- 

10 λογίας ἢ ἀντίδοσις χαὶ ἢ ἀναλογία ἀλλαγὴ ἴση τε χαὶ διχαία ἔσται χαὶ ε oS ts 

τὸ σχῆμα τῆς ἀναλογίας ἀναχϑήσεται: ὡς εἶναι ὡς ὃ γεωργὸς πρὸς τὸν 
ΤΑ - > 

σχυτοτόμον οὕτω χαὶ ὃ σχυτοτύόμος πρὸς τὸν γεωργὸν μετὰ τῶν ὑποδη- ν 

ec > a7 \ \ οὕτω ΄ σ ¢ \ e 

μάτων ἕξει, χαὶ ὡς ὃ οἰχοδόμος πρὸς τὸν σχυτοτόμον. χαὶ ὃ σχυ- 
τοτόμος μετὰ τῆς οἰχίας. χαὶ γὰρ προεῖπεν ἔσται δὴ ἀντιπεπονθϑὸς 

15 δίχαιον ὅταν touchy: xual πῶς ἰσασϑῇ προσέϑηχεν εἰπὼν ὥστε ὅπερ 
Vv 

γεωργὸ ς πρὸς σχὺυ υτοτόμον, τὸ Epyov τοι 

» ’, 

σχυτοτόμου" εἰ μή, ἀμφοτέρας 

SS anne 
sw 

Ἔ ()-ς — (ὃν a εἰ - 

ΕῪ Pind 

2 oc ra roy 
“oO το 

ἴω > a 
- 

ΟΣ ss (η΄ ~ R a Mx, ~ Sa ro) Sey 
-Φ 

ἊΣ 5 -2 ξ Ὁ 
- 
o- TaN 2 

OF 
Qs nS @ 

— 
- < 

\ \ \ ie hed > ΄, \ Ἁ 

μὰ χαὶ τὴν ὑπεροχὴν Soot OLOTL γεωργοὺς χα! τὴν 

- - , 

20 ὑποδήματα" πάλιν σχυτοτόμος μετὰ τῆς τροφῆς ὁμοίως Rs 
€ 

-G 

4 8 
MQ Pany Ὁ = s 

μὲν THY τροφὴν τὴν ὑπερβολὴν ὑπερεῖχεν ὅ τ μυν τη tO oY τῇ περ OKT, περξιχε τ 2 oO 5 τῷ = 

τὸν σχυτοτόμον χαὶ τὸ 
ἔλλειψιν ἀυ.ς οτέ ας g ι τὰς ὑπερογᾶς" τοῦτο ἴσον ἂν εἴη τῷ sel . oo ep s [-» > ἘΈΡΟΧ Ξ ς Lu ΄) cli] te 

- @ 

25 ξαμένων. ἀμφοτέρα ς ἕξει τὰς 

΄ ’, ‘ ~ wv \ ~ 

γεωργὸς χαὶ 6 σχυτοτόμος τὰ οἰχεῖα ΠΣ πρὸ τοῦ 

\ ble 3 , 

πρὸς ἄλληλα ἀμφοτέρας ἕξει τὰς 

80 πον χαὶ χατὰ τὴν ΠΕΣ ὕπερο) 
\ ν γεωργὸς τοῦ σχυτοτόμου χαὶ χατὰ τὴν ἔλλειψιν 

ὑποδήματα ὑπὸ τῆς τροφῆς" ἔμπαλ ιν 
Me MR 

εἰ 
‘ 

ἀμφοτέρας ἕξει tas ὑπεροχάς, τήν τε χατὰ THY ᾿ 
~ ee [0] ὌΝ {ς- ἘΞ τ ~ 

eae 

ὮΝ ~ εὶ aA a Cc — 
> 
Q- 
το τήν 

σχυτοτόμος τοῦ γεωργοῦ) τήν τε χατὰ τὴν ὑπεροχήν (ὑπερέχει γὰρ 

35 οἰχεία τροφὴ τῶν ὑποδημάτων). οὔσης δὲ τοιαύτης ἀνισότητος 

a 

΄ ΄ > ΄ - > > mel eS as ΄ > 
οὕτως γινομένῃ ἀναλογία, ἥτις ἣν ἐν τῷ ἀντιπεπονθϑότι διχαίῳ, εἰ 
γίνοιτο, οὔτ᾽ ἂν διχαίως χαὶ χατ᾽ ἰσότητα γίνοιτο, μαάταιόν τε χαὶ 

ερον ἄχρον χαὶ τὸ αὐτὸ 

τ ἦν 
οια 

Ἀν \ x ἐ5 > ~ 
OS “AL τὸ ἔργον αὐτὴῦ 

\ / > 

ὃ TO σχυτοτόμον εἶναι τὴν 

γὰρ πρὸ τοῦ ἀλλάξασϑαι μὴ ἀνάλογα γένοιτο αὐτῶν τὰ ἔργα ἁπλῶς ἀλλα- 

ἃς ὑπερβολὰς τὸ ἕτερον τῶν ἄχρων. οὔσης γὰρ 
~ ΄ >. ΜᾺ > , 

ὑπεροχῆς τῆς μὲν xa ὑπερβολήν, τῆς GE χατ᾽ ἔλλειψιν, ἂν ἀμείψωνται 
> 

or --- τὶ o 
oO 
3 oS Ὡς. wy 

. 
o = Q- os [Ὁ] τα 

Ε o 
» 
Φ vy c [0] a Q a € < 

γον τὸ sis σχῆμα ἄγειν ἀναλογίας πειρᾶσϑαι τοὺς ἁπλῶς ἀλλασσομένους 

τὰ ἴδια ἔργα καὶ μὴ χατὰ τὴν προειρημένην ἀναλογίαν πρῶτον αὐτῶν διαι- 

6 λέξις et λέξεως scripsi: λύσις et λύσεως FG 13 ὁ οἰχοδόμος F: οἰκοδόμος ἃ 

15 ἰσαϑὴ FG utrubique 16 τὸ ἔργον τοῦ FG et Arist. codd. Lb Mb: τὸ ἔργον τὸ τοῦ Aristot. 

vulg. 17 εἰ μή FG: ef δὲ μή Aristot. 24, 25 ἀλλαξαμένων F: ἀλλαμένων ἃ 

21 ἀναλογία G: ἀναλλογία F 29 a: FG 30 ὑπεροχὴ FG bo ἐλάττω G 

σχῆμα ἄγειν ἀναλογίας scripsi ex Michaele: ἐν σχήματι ἄγειν χαὶ ἀναλογία FG 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 15 

38 εἰς 
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ρεϑέντων χαὶ ἰσασϑέντων. οὐ yap δύναται εἶναι ὡς γεωργὸς πρὸς σχυτο- 
τόμον οὕτω γεωργὸς μετὰ τῶν ἀρ το πρὸς σχυτοτόμον οὐδὲ σχυτο- 

τόμος μετὰ τροφῆς πρὸς γεωργὸν διὰ τὴν τῶν ἀλλασσομένων ἀνισότητα. 

p. 1188.0. Lewpyos a, τροφὴ 7. 

5 ᾿“Ὑπογράφει πάλιν τὸ διάγραμμα ἐπὶ στοιχείων, | οὗ καὶ mpotepov (Wc 
~ \ Ne ΄ 

ἐμνήμονευσε-. λέγων περὶ τῆς χατὰ διάμετρον συζεύξεως, zal? ἣν ἢ avta- 
ὲ 

πόδοσις τοῖς χοινωνοῖς γίνεται. προειπὼν ὅτι δεῖ χαὶ συμβλητά πως εἶναι 
τὰ ἀλλασσόμενα χαὶ ἔχειν τι χοινὸν μέτρον, χαὶ τοῦτο τὸ μέτρον αὐτῶν 

7 a Nn \ te 2) \ / A J 4 « A μιν: 

xav’ ὃ συμβλητὰ γίνονται, εἰπὼν χυρίως μὲν τὴν χρείαν εἶναι, ἐπεὶ δὲ 
Vv 3,35 7 ΄ 4 ΄ ΄ 

ἔργων ἀλλήλων χρείαν ἔχουσι, τὸ νόμισμά ῥῆσιν εὑρῇσϑαι 
νέχυρον, οὗ τῇ ποσότητι υξτρεῖται 7 γι τῶν ἐν τῇ ἀλλαγῇ. 

΄ \ 2 

περὶ τούτων γὰρ ἐπέξεισι χαὶ δείχνυσι ὅτι οὕτως ἔχει χαὶ ὅτι % te χρεία 

10 οὐχ ἀεὶ τῶν 

συνέχει τὴν χατὰ τὴν ee aa ἢ ὡς ἔνια eee aia ἐχεῖνα, 

δείχνυσιν ἐχ τοῦ ὅταν μὴ δέηται ἅτερος ϑατέρου μηκέτ᾽ αὐτοὺς ἀλλάσσε- 
= [ Qh \ \ ¢ NEN ¢ X ~ ~ A) , ΄ 

15 σϑαι" οὐδεὶς γὰρ τὰ αὑτοῦ δίδωσιν ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν τι μὴ χρήσιμον. τότε 
γὰρ ἀλλάττονται ὅταν ὃ ἕτερος αὐτῶν δέηται τούτου οὗ ὃ ἕτερος αὐτῶν 
YW a7 \ i“ VW DB! » / >) ~ Pied 4 ἔχει, οἷον εἰ ὃ μὲν οἴνου δέοιτο 6 δὲ σίτου, εἴη δὲ 6 μέν τις αὐτῶν ἐξουσίαν 
οἴνου ἔχων ὃ δὲ σίτου: χαὶ at πόλεις δὲ οὕτω τὰς ἀλλαγὰς ποιοῦνται τῶν 

>? ~ ~ 

Tap αὐτοῖς γινομένων ἐξαγωγὴν διδοῦσαι ΠῚ τοῦ ἀντεισάγεσϑαι αὐταῖς 

20 τὰ γινόμενα παρ᾽ ἀλλήλων. τὴν χρείαν οὖν δεῖ ἴσην εἶναι τῶν ἐν τῇ 
- 
ι ἀλλαξαμένοις, εἰ μέλλοιεν ἴσοι εἶναι of ἀλλαξάμενοι, ὁποῖοι vay 

Ripe de 
ἀλλαγῇ το ἱ 

ἦσαν χαὶ pee τῆς ἀλλαγῆς. ἐπεὶ δὲ μὴ dua πάντες χρείαν ἔχουσι τῶν 

ἀλλ τοῦ ἔργων, ἀλλ᾽ ὃ μὲν νῦν 6 δὲ ὕστερον χρείαν ἔχει, περὶ τοῦ τότε 
ἐχείνου ἔργον ᾧ δίδωσι τὸ ἴδιον, τὸ wy 2 > a λαβεῖν, ὅταν τὴ Eepe τούτου τὸ 

voutcua ὥσπερ ἐγγυητὴς χαὶ ἐνέχυρον γίνεται τῆς μελλούσης ἀλλαγῆς bho or 

. ΄ ΄ ~ , ~ lj Ὁ) 

ἀναδεχόμενον ὥσπερ πάλιν τοῦ εἰ χρεία γένηται ἐχείνου τοῦ ἔργου δι 
αὐτοῦ πάντως 1 παρασχεϑήσεσϑαι αὐτῷ. τούτῳ γὰρ τὰς χρείας τῶν ἀλλασ- 

τες, ἢ διδόντες πάλιν 
ιὸ 

σομένων μετροῦσι διδόντες τὰ ἔργα 
> ~ 5 v 

ὅταν ἐν χρείᾳ γένωνται | τοῦ ἀλλοτρίου θη petites αὐτὸ χαὶ ἔστι (ὦ 
ν εὖ 

[ἴω] A Oo ~ R [τ Ὡς Ss (=) 

30 To: τὴν χοινωνίαν χαὶ τὴν τῶν ἔργων ἀλλαγὴν χρήσιμον χαὶ τὴν ἰσότητα 
τ Σ ΄ ~ ΄σ ΄ 

τῆς χρείας. by χαὶ τὸ νόμισμα τοῦτο ὅπερ ual ἣ χρεία" παρέχει μὲν o 
τας es Se ae εἴ Lg > a ΄ , Nae ety rn, Bite len 2 L seat 
ως Na ET ExXEL νης ΟὟχ GEL ἡμοιὼς δεύμεϑα AGL EV Y PELs ἐσμεν τῶν 

ἀλλοτρίων ἔργων, οὕτως οὐδὲ τὸ αὐτὸ νόμισμα ἀεὶ ἴσον δύναται ἀλλὰ 
in] ΄ be) Vv Ἃ 

μεταπίπτει χαὶ τὸ πρότερον πλείω δυνάμενον ὕστερον ἢ ἔλαττον 7 οὐδὲν 

35 ἰσχύει οὕτως συνθεμένων. χαὶ γίνεται τούτου χατὰ τοῦτο ζημία τῶν ἀπο- 
2.9 Y y 7 Sane τὸ ἴδιον ἔργον νομίσματι. μεταπεσόντος yap αὐτοῦ οὐχέϑ᾽ 

~ ~ ~ σ ~ 

οἷός τέ ἐστιν αὐτῷ χρῇσϑαι πρὸς ὠνὴν τοῦ ἔργου ὅτε ἐπίπρασχε τοῦ ‘ ae | ! i Weer 

αὐτοῦ ἀντάξιον ἐλάμβανε νόμισμα. πλὴν τοῦτό γε μᾶλλον διαμένει. χαὶ 

5 πρότερον] p. 119980 11 et 25 ἐνέχειρον FG 14 ϑατέρου Diels: ἁτέρου FG 
14.15 ἀλλάσσεσϑαι corr. ex ἀλλάσσασϑαι FG 16 τούτου οὗ FG: aut τούτου ὃ aut od 
tantum scribendum 17 εἴη δὲ Diels: ἠδὲ FG 19 ἀντισάγεσϑαι FG 21 μέλ- 

λοιεν G: μέλοιεν F 36 νομίσματι corr. in νομίσμασι FG 37 et καὶ ὅτε Diels 
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zt μέτρῳ αὐτῷ χρῆσϑαι τῶν ἀλλασσομένων χαὶ πάντων πρθεχεῖν αὐτὸ 
χαὶ aug Dae οὕτω γὰρ ἀλλαγή τε xal ὠνὴ χαὶ πρᾶσις ἔσται ἣ ἰσοῦσ 

ε ΄ = ~ 5 χαὶ ἣ xowwvia ἂν διαμένοι, ἐν ἣ ταῖς πόλεσι τὸ εἶναι. τὸ δὴ νόμισμα 
~ > ὥσπερ βετρον γίνεται σομμετρίας" χαὶ γὰρ σύμμετρά ἐστι τὰ τῷ αὐτῷ 
π 

‘ 

μέτρῳ μετρούμενα. γίνεται δὴ τὰ ἐν ταῖς ἀλλαγαῖς σύμμετρα τῷ ὑπὸ τοῦ 
νομίσματος μετρεῖσθαι: μέσον γὰρ τοῦτο γινόμενον ὥσπερ ὃ διχαστὴς ἐν 
τῷ ἐπανορϑωτιχῷ διχαίῳ ἑχατέρας ἀμετρίας ἀφαιρεῖταί τε χαὶ χολάζει. 

p. 1133017 Οὔτε γὰρ ἂν μὴ οὔσης ἀλλαγῆς. 

Εἰ γὰρ 7 εν aka ὑπὸ τοῦ νομίσμα δ" σ 3 

tos γίνεται, δῆλον ὅτι avatpe- 

ϑέντος τούτου ἀναιρεῖται συμμετρία. ταύτης ναι Leelee? ἰσότης ἀναιρεῖται, 
ῳ , 2>\ ’,΄ ἰσότητος Uy] οὔσης οὐδὲ χοινωνίαν [te] οἷόν τε εἶναι, ὥστε οὐδὲ πόλιν. τῇ 

μὲν οὖν ἀληϑείᾳ ἀδύνατον" οὐ χυρίως φησὶ ταῦτα σύμμετρα. τὰ γὰρ 

σύμμετρα χοινῷ μορίῳ χαταμετρεῖται, τὸ GE νόμισμα οὐδὲν τῶν ἐν ταῖς 
Ses ἔχει χοινὸν μόριον, τῆς δὲ χατὰ THY χρείαν αὐτῶν ( 
τὸ νόμισμα γίνεται μετρητιχόν. ἕν de 

μετρα εἶναι τὰ Ov a R =e vy 

ier 

ee R - R me Day ~~ o [Ὁ] - 

/ 

i 
Qi qw A / ΄ = ~ a % δὲ δεῖ μὴ μόριόν τι εἶναι τῶν μετρουμένων. τοῦτο ὃ ὗ 
χατὰ συνϑήχην πεν λαμβάνεται, διὸ τὸ χατὰ συνϑήχην μὶ 
χαλεῖται" τούτῳ γὰρ χαταμετρεῖται τὰ ὥνια, διὸ νόμισμα χαλεῖται. πῶς 
τὸ νόμισμα μεσότης χαὶ πῶς τοῦτο F ἐν αὐτοῖς μεσότητος εὑρίσχει μέσον 
λαμβανόμενον αὐτῶν, δείχνυσι διὰ τούτων. λαμβάνει yap οἰχίαν μὲν 6 ἐστιν 
y > as ah A aw ea ~ , ΡΝ, ~ 5 αἰ να ὶ 
ἔργον οἰχοδόμου ἐπὶ τοῦ ἃ, δέχα μνᾶς νομίσματα ἐπὶ τοῦ β, χλίνην δὲ ἐπ 

τοῦ γ᾽ χαὶ ἐπεὶ πάντα τετίμηται τῷ νομίσματι, 7 οἰχία ἔστω πέντε μνῶν, 

ὅ ἐστιν ἥμισυ τοῦ β, τουτέστι δέχα μνῶν, ἣ δὲ χλίνη ἔστω μνᾶς μιᾶς 
ἀξία" τῷ δὴ νομίσματι γνωρίζομεν, πόσαι χλῖναι ἀντάξιοί εἰσι χαὶ ἴσοι 
εἰσὶν οἰχίαᾳ. ἐὰν μὲν γὰρ i οἰχία πέντε μνῶν, πέντε χλῖναι ἔσονται ἴσαι 
οἰχίᾳ " εἰ δὲ δέχα τ ety, δέχα χλῖναι ἴσαι ἔσονται οἰκία. ἐνδεέστερον 
δὲ δοχεῖ ἣ λύσις ἔχειν, λείπει γὰρ τῷ 7 δὲ χλίνη τὸ μιᾶς, ἐπειδὴ ἣ 
χλίνη μιᾶς yivetat, τὸ 7 τοῦ B δέχατον μέρος. οὕτω δὲ καὶ ἐγένοντο 
πρότερον at ἀλλαγαὶ πρὸ τῆς τοῦ νομίσματος χρήσεως. οὐδὲν δὲ διαφέρε 

οἰχίαν λαμβάνοντας ἣ πέντε χλίνας δοῦναι 7 πέντε μνᾶς, εἰ εἴη ἣ olxta 

πέντε μνῶν τετιμημένη. διωρισμένων δὴ τούτων τ: περὶ 
~a 

[Ὁ cr ° a 

τὸ δίχαιον μέσον ἐστὶ tod πλείονος uml ἐλάττονος: τῆς γὰρ πλεονεξίας χαὶ 

τῆς μειονεξίας μέσον τ 

διχαιοπραγεῖν εἴη ἂν μεταξὺ τοῦ πλεονεχτεῖν χαὶ tod πλεο 
διχαιοπραγία dpa μέση πλεονεξίας χαὶ μειονεξίας. δείξας 

a7 

δίχαιον, χαὶ τὸ δίχαιον Get πράττειν χαὶ τὸ 

vextetovar ἣ 

o- 

χαὶ τὸ δίχαιον 
~ , ~ ~ ~ x, 7 5 , 

πῶς μέσον τῇ τοῦ ἐπανορϑωτιχοῦ παραϑέσει εὐλόγως | ἐπιφέρει, ὅτι 7 

διχαιοσύνη μεσότης εἴη οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς προειρημέναις ἀρεταῖς. 8 Ἐ 

αἵ μὲν γὰρ δύο καχιῶν τῆς τε χατὰ τὴν ὑπερβολὴν χαὶ τῆς χατὰ τὴν ἔνδειαν 

1 δεῖ δή τι FG et Arist. cod. Ob: δή τι δεῖ Aristot. vulg. τῷ Diels: τὰ FG 11 

FG: exclusi 15 δεῖ δή τι FG cum Aristot. Ob: δέ τι δεῖ Lb: δὲ δεῖ τι MD; δή τι 
Aristot. vulg. 21 τούτων Usener: τοῦτο FG 32 δὴ] δὲ Aristot. 

15* 
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ἤσαν μέσαι, τοῦ μέσου οὖσαι πραχτιχαί τε nal προ Ne συ οὗ χαὶ ἐχείνων 

ἢ μὲν χατὰ τὴν ὑπερβολὴν ἢ ὃὲ χατὰ τὴν ἔνδειαν ἦν, ἢ δὲ διχαιοσύνη 
> > ~ ΄ Α ~ , ΄ > / οὐχέτι δύο χαχιῶν ἐστι μέση" μία yap αὐτῇ ἐστι χαχία ἐναντία, ἢ ἀδιχία. 

χαὶ ἔστι μεσότης τούτου: ἐν οἷς γάρ ἐστιν ἢ ἀδιχία, τὸ μέσον αἱρεῖται" 
y See! ες 35 ΄ - ΄ \ ~ 9 ΄ 3 ἌΝ band ~ ὟΝ Cr ee ἀδιχία τῷ πλείονι χαὶ τῷ ἐλάττονι" ἐν yap ἀδιχοῦντι χαὶ ἀδι- 

CANN e 3 / Ka ΄ A 39 ~ / Ὑ 35> ΄ Vv 

υμένῳ Ἢ AKA" ὧν O μὲν αἀοιχῶν πλέον ξχξει. GO OF AGtKOUUEVOS ἔλαττον. 

οι 

x0 

μέσον Se τοῦ πλείονος χαὶ τοῦ ἐλάττονος τὸ ἴσον: οὗ ἣ διχαιοσύνη οὖσα 
προχτιχὴ χατὰ τοῦτο χαὶ μεσότης ἐστίν. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον. οὐ 

δύο χαχιῶν ἐστι μεταξύ: μία γὰρ ἣ ταύτῃ ἐναντία, ἢ ἀδιχία, ἣ ἐν 

10 ἀδιχοῦντι χαὶ ἐν ἀδιχουμένῳ ϑεωρεῖται, ἐν τῷ πλείονι χαὶ ἐλάττονι τὸ 
εἶναι ἔχουσα. GAN ὅτι μέσου ἐστί. τοῦ γὰρ ἴσου tod 6 ἐστι μέσον 
τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος. οὗ μέσου, λέγω δὴ τοῦ ἴσου, ἐπεί ἐστιν ἢ 

διχαιοσύνη πραχτιχή, χατὰ τοῦτό ἐστι μεσότης" οὐ γὰρ 7] δορυφορεῖται ὑπὸ 
χαχῶν. χαὶ ἣ μὲν διχαιοσύνη xad ἣν ὁ δίχαιος λέγεται πραχτιχός. 

15 τὸ χατὰ προαίρεσιν εὐλόγως προσέϑηχε: τούτῳ γὰρ μάλιστα ἀναφαίνε- 
ται χαραχτηρίζων τὸ τῇ προαιρέσει χαὶ χατὰ ἀρετήν τι ἐνεργεῖν. τότε 

γὰρ λέγεται τὸ χατ᾽ ἀρετήν, ὅταν μετὰ προαιρέσεως τὰ xat ἀρετὴν 
os τιν ὑπογράφει δὲ Gr ὧν λέγει χαὶ τὸν τῆς διχαιοσύνης ὅρον: ἕξιν 

γὰρ αὐτὴν λέγει xa ἣν πραχτιχοὶ χατὰ προαίρεσιν γίνονται τῶν ἐν ταῖς 

20 χοινωνίαις ἴσων. τὸ ἀρ τοῦ διχαίου ἴσον τῷ τοῦ ἴσου. τί δέ ἐστι τὸ 
ἴσον τὸ ἐν χοινωνίᾳ, δι’ ὧν προστίϑησι δηλοῖ. λέγει 14p χαὶ διανεμη- 

τιχὸν χαὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ | πρὸς ἕτερον χαὶ τὰ = 

λοιπά. διὰ γὰρ τούτων μνημονεύει μὲν φανερῶς tod ἐν ταῖς νομαῖς ἴσου. 
ἐνδειχνύοιτο δ᾽ ἂν χαὶ περὶ τοῦ ἐν ταῖς ἐπανορϑώσεσιν, ἅμα δὲ χαί πως 

25 τίνων χαὶ διὰ τί ἢ διχαιοσύνη μεσότης ἐστὶ φανερὸν ποιεῖται. χαὶ εἴη ἂν 

7 διχαιοσύνη συνελόντα εἰπεῖν ἕξις ἀφ᾽ ἧς πραχτιχοὶ ual προαιρετιχοὶ τ(- 
γονται τοῦ ἐν ταῖς διανομαῖς χαὶ ταῖς ἐπανορϑώσεσιν ἴσου. ἣ δὲ ἀδιχία 
τοὐναντίον τοῦ ἀδίχου: ἐλλείπει τὸ πραχτιχή τε χαὶ προαιρετιχὴ, τοῦ 
ἁπλῶς ὠφελίμου, δηλονότι τοῦ πλείονος χαὶ ἐλάττονος. 

80 ρ. 1184411 “Ext δὲ τῶν ἄλλων τὸ μὲν ὅλον ὁμοίως. 

Εἰπὼν τὴν ἀδικίαν ἕξιν εἶναι ἐναντίαν τῇ διχαιοσύνῃ (τοῦ γὰρ ἀνίσου 
~ 24 ~ / σ 5 ΄ A Μ, ~ ἂν [4 \ τοῦ ἐν ταῖς χοινωνίαις ὅ ἐστι πλέον τε χαὶ ἔλαττον τοῦ ὠφελίμο". Ὁ γὰρ 

v ~ , 4% 

ἔλαβε τοῦ παρὰ τὸ ἀνάλογον), πε τε αὐτὴν χαὶ πραχτιχὴν εἶναι 
χαὶ τὸν ἄδιχον ὁμοίως φησὶ τὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ μὲν οὕτως ποιοῦντα ὡς τῶν 

35 ἀγαϑῶν τὰ πλείω νέμειν τῶν, τῶν δὲ χαχῶν τὰ ἐλάττω. ἐπὶ τῶν 
ἄλλων φησί, λέγει δὲ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ, οἱ χαὶ χοινωνοὶ αὐτῷ: τὸ μὲν 

ὅλον ὁμοίως ἀντὶ τοῦ ἀνίσως: οὐ γὰρ ὡρισμένως, ὥσπερ ἐφ᾽ ἑαυτῷ 
’ “ὠ > Q~ \ ~ 2 / >\ ~ \ Μ, 355? > = 

τῶν ἀγαϑῶν τὸ πλεῖον ἐχείνοις, τῶν GE χαχῶν τὸ ἔλαττον, ἀλλ᾽ ἀνίσως. 

1 οὗ χαὶ Diels: οὐχ FG 4 αἱρεῖται Usener: αἱρεῖσϑαι FG 14 χακιῶν expectaveris 

15 ἅμα φαίνεται... τό τε προαιρέσει Diels 11 τὰ F: χαὶ α 18 πράττῃ scripsi: πράττει 

FG 21 τὸ scripsi: τῷ FG 28 te χαὶ G: te F 32 sententia restituenda ex Mi- 

chaele f. 70,47 33 ἀνάλογον scripsi ex Aristotele: ἄλογον FG 34 μὲν F: om. α 
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ὡς εἴρηται. ὅλον δὲ τὸ διανεμόμενόν φησιν ἀγαϑὸν χαὶ xaxdv χαὶ τοῦτο 
ὃὲ ὡς πολλάχις εἴρηχεν ἀνίσως χαὶ ὁποτέρως ἔτυχε, τοῖς μὲν τῶν χαχῶν 
τὰ πλείω, τῶν ἀγαϑῶν δὲ τὰ ἐλάττω, τοῖς δὲ τὸ ἀνάπαλιν, χαὶ οὐχ ἀφω- 

ρισμένως ὥσπερ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, ὡς ἤδη λέλεχται: ὡς εἶναι τοῦ ἀδίχου τὴν 
ἀνισότητα, ἣν χαὶ παρὰ τὸ ἀνάλογον ἐχάλεσε,. τυχηράν τε χαὶ ἀστάϑμητον 

χαὶ χυριώτερον εἰπεῖν ἄλογον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον. ὅτι xal ἢ ἀνισότης τοῦ 
IQ 7 5 3 , ¢ De) Ὁ ~ > ? ¢ Ἃ ΄ ~ \ 

ἀδίχου οὐκ ἀφωρισμένως ὡς ἐφ᾽ Eavtod ἀλλ᾽ ὡς ἂν τύχοι. τοῦ γὰρ 

ἀδικήματος τὸ μὲν ἔλαττον. ὑπομιμνήσχει διὰ τούτων, ὅτι ἀνωτέρω _ 
¢ \ fe Ate ΝΣ λ ! ΄ _ > ἜΘ 4 ἘΠΕ X τὰ > , ὑπερβολὴν εἶπε χαὶ ἔλλειψιν τί ταῦτα εἰσί, περὶ μὲν οὖν διχαιοσύνης , 

, 4 ~ ae 

χαὶ ἀδιχίας. εἴρηχε yap ὅτι τὰς ἕξεις ἐχείνας ἔχοντες τοιοῦτοι: τὸ δὲ 
χαϑόλου προσέϑηχεν, ὅτι μὴ ἐπεξῆλθε τὰ χαϑέχαστα χαὶ ὅτι ἐν τοῖς τῶν 
πραχτῶν λόγοις τὸ μὲν χαϑόλου ὁποῖόν τι δεῖ εἶναι ὑπογράφειν οἷόν τε. 

οὐχέτι μέντοι ἐπεξιόντα τὰ χαϑέχαστα οἷόν τε ὁρίσαι, μέχρι πόσου ἔχαστον 
αὐτῶν γινόμενον πλεῖον ἢ ἔλαττόν ἐστιν. of γὰρ περὶ πραχτιχῶν λόγοι 
οὐ δέχονται τὴν τοιαύτην ἀχριβολογίαν τῷ ἐν πλάτει ἕχαστον τούτων τὸ 

εἶναι ἔχειν. ἐπεὶ δὲ ἔστιν ἀδιχοῦντα μήπω ἄδιχον εἶναι. ἀσαφῶς 
tal ΩΣ Δ ΣΟ = Pare deta cen herd ie AOL ὑπομνηματιχῶς μέμνηται τοῦ προβλήματος" πλὴν τὸ λεγόμενον σαφές 

οὐ γὰρ τὴν πρᾶξιν ἀποσχοποῦντες τὰ πράγματα χρίνομεν ἀλλὰ τὸ οὗ ἕνεχα. 
ἐπεὶ δὲ μηδὲ χλέπτης ὁ τοῦ μαινομένου χλέψας τὸ ξίφος, σωτὴρ δέ, οὐδὲ Θ 7 € NET TYS 0v0 μαι {Le 0 Xx cy LS TO os, ὠτὴρ €, OUOE 

μοιχὸς ὁ τὴν πλουσίαν διαφϑείρας ἀλλὰ φιλόπλουτος, χαὶ ὃ παρ᾽ ᾿Θμήρῳ 

Φοῖνιξ πεισϑεὶς τῇ μητρὶ ἐμίχϑη τῇ τοῦ πατρὸς παλλαχίδι, “ἵν᾽ ἐχϑήρειε 
? σ΄ 

γέροντα᾽ οὕτως χαὶ ᾿Αβεσαλώμ. 

p. 1184125 Δεῖ δὲ μὴ λανϑάνειν. 

Εἰπὼν περὶ τοῦ διχαίου χαὶ διελὼν αὐτὸ χαὶ δείξας τὸ μὲν νεμητι- 
χὸν αὐτοῦ τὸ δὲ ἐπανορϑωτιχόν. ἐπεὶ πολλαχῶς 7 διχαιοσύνη λέγεται χαὶ 

τὸ δίχαιον, περὶ ποίας διχαιοσύνης χαὶ περὶ ποίγυ διχαίου τὸν λόγον πε- 
ποίηται, λέγει, ὅτι περὶ τοῦ πολιτιχοῦ περὶ οὗ καὶ ἢ ζήτησις. ἐπεὶ χαὶ 

τὸ ἁπλῶς χαὶ χυρίως δίκαιον τοῦτό ἐστιν ὃ ὁρίζομεν χατὰ χοινωνίαν αὐτὸ 
εἶναι βίου πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρχειαν ἐλευϑέρων χαὶ ἴσων ἣ κατ᾽ 

ἀναλογίαν 7 xat ἀριῦϑμόν: zat ἀναλογίαν μὲν ἴσων τῶν νεμομένων, 
nat ἀριϑμὸν δὲ τῶν ἐπανορϑουμένων: τοιοῦτον δὲ τὸ πολιτιχὸν δίχαιον. 

συντηρητιχὸν | yap ἐστι χαὶ σωστιχὸν τῶν χατὰ χοινωνίαν ἐλευϑέρων χαὶ 

ἴσων ἢ xat ἀναλογίαν ἢ χατ᾽ ἀριϑμὸν γινόμενον πρὸς αὐτάρχειαν βίου. 
χατὰ ἀναλογίαν μὲν οὕτως ὡς προείρηται ἐπὶ τοῦ νεμνητιχοῦ διχαίου. ὃ 

χατὰ τὴν Ἰεωμετριχὴν ἀναλογίαν ἔδειξε γινόμενον, 7 χαὶ χυρίως ἀνάλογον 
χαλεῖται, τὸ 6& nat ἀριϑμὸν ἐπὶ τοῦ ἐπανορϑωτιχοῦ: τὸ γὰρ χατ᾽ ἰσό- 

τητὰ τὴν χατ᾽ ἀριϑμὸν χατὰ τὴν ἀριϑμητικχὴν ἀναλογίαν φησί: διὰ δὲ 
τούτων διὰ βραχέων διαίρεσιν τῶν πολιτειῶν ἐποιήσατο. χατὰ μὲν γὰρ 

2 τῶν καχῶν mutatum in τῷ χαχῶ FG 7 γὰρ FG: δὲ Aristoteles 8 ἀνωτέ 
scripsi: ἀνωτέραν FG 15 τῷ Michael: tod FG 16 ἀσαφῶς F: σαφῶς G 

20 παρ᾽ “θμήρῳ] I. 1452 35 ἡ scripsi: ἢ FG 

τὸ 
8r 

ιὸ 
f. ὃν 

ow 
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ἀριϑμὸν ἴσοι of χοινωνοὶ ἐν δημοχρατίᾳ (πάντες γὰρ οἱ ἐν τῇ τοιαύτῃ πο- 
λιτείᾳα ἴσους ἑαυτοὺς ὑπολαυβάνουσι), χατ’ ἀναλογίαν δὲ ἴσοι οἱ ἐν ταῖς 

ὀλιγαρχίαις χαὶ of ἐν ταῖς ἀριστοχρατικαῖς πολιτείαις. ὡς εἶναι τὸ χατ᾽ 
3 Ξ ταὶ > 3 Cc \ δ \ ~ μυ , , 954. Ἃ \ ~ 

ἀναλογίαν 7 xat ἀριϑμὸν μὴ περὶ τοῦ διχαίου. λεγόμενον ἀλλὰ περὶ τῶν 

σι 

~ \ > \ a7 , τ > @ ΄ “A ‘ 

χοινωνῶν. xal TO πολιτιχὸν δίκαιον, τουτέστι περὶ οὗ ὁ λόγος, ἢ χατὰ 
ἀναλογίαν ὡς ἐπὶ τῶν νεμομένων, 7 χατ᾽ ἀριϑμὸν ὡς ἐπὶ τῶν ἀνορῦϑου- 
μένων, οὐχ ἔστι τούτοις πρὸς ἀλλήλους, τουτέστιν ἰσότης χαὶ χοι- 

΄ , , \ > ΄ \ \ ΄ av ΗΝ: ΄ 
νωνία βίου τοιαύτη πρὸς ἀλλήλους διὰ τὸ χυρίως δίκαιον περὶ οὗ 6 λόγος, 

5 ΄ as \ 7 e lé A X 4 a 5 \ 

ἀλλά τι δίχαιον χαὶ xa ὁμοιότητα παρὰ τὸ πολιτικόν, ὃ οὐ διὰ 
10 νόμων οὐδὲ διὰ τῆς ἐχ τῶν νόμων δίχης χαὶ χρίσεως ἴσου te χαὶ τοῦ ἀνίσου 

χαὶ τοῦ διχαίου χαὶ ἀδίχου. 

p. 1134180 Ἔστι γὰρ δίχαιον, οἷς καὶ νόμος. 

σ - Nes \ 5» \ \ > ΄ \ b f 

Om πλεοναχῶς τὸ δίκαιον χαὶ οὐ περὶ παντὸς διχαίου τὰ εἰρημένα 

εἴρηται. προστίϑησι δὲ χαὶ προσχατασχευάζει, ὅτι χυρίως δίχαιόν ἐστι τὸ 

15 πολιτιχὸν τὸ περὶ οὗ εἴρηχε. τούτοις γάρ φησιν εἶναι δίχαιον πρὸς ἀλλή- 

λους χαὶ χοινωνεῖν. τούτοις δὲ νόμοι πρὸς ἀλλήλους, οἱ χαὶ ἀδιχεῖν ἀλλή- 

hove δύνανται. χαὶ yap ὃ νόμος τηρητιχὸς τῆς ἰσότητος τῆς χατὰ τὴν 
’ = 3 Vf ΄ > \ δ 2 ) + 35 ~ 7) 7 

χοινωνίαν ἧς ἀδιχία odaptixy: ἐπεὶ μὴ Ep οἷς ἀδιχῆσαι οἷον τέ τινα 
NED ) san > pe ee wa Υ y + LS ιὸ μηδὲ γίνεται | ἀδιχία, οὗτοι οὔτε νόμου δέονται οὔτε τι ἔστιν αὐτοῖς δίχαιον ὥς, 

20 ἢ νεμητιχὸν ἢ ἐπανορϑωτιχόν: ἣ γὰρ δίχη ἢ γινομένη χατὰ τοὺς νόμους 
χρίσις ὥς φησι τοῦ διχαίου χαὶ ἀδίχου ἐν οἷς ἐστι τὸ ἀδιχεῖν οὐ 

πᾶσιν ἀδιχία: τὸ γὰρ χατὰ προαίρεσιν τοῦτο δίχαιόν τε χαὶ ἄδιχον" ἐπεὶ 
ἔστι χαὶ ἐν ἀγνοίᾳ χαὶ ἐν ἄλλῳ τινὶ τρύπῳ ἀδιχοῦντα ἢ διχαιοπραγοῦντα 
οὔτ᾽ ἀδιχεῖν οὔτε διχαιοπραγεῖν. at γὰρ κατὰ προαίρεσιν ὁρμαὶ χύριαι 

ho σι τῶν ἐπαίνων ἢ ψόγων, ὡς χαὶ ἀνωτέρω ἐπὶ τοῦ μοιχείας ἐργαζομέναυ μὴ 

μέντοι μοιχείας χρινομένου ὑπέμνησεν. εἰπὼν δὲ ταῦτα προστίϑησι- τὸ γὰρ 
“ ς ~ la ~ id ~ 24 ϑῶ Vv BS ~ x ~ ee εὦ 

πλέον αὑτῷ νέμειν τῶν ἁπλῶς AYAVOY, ἔλαττον δὲ τῶν χαχῶν. ἁπλῶς 

δὲ λέγει ἀγαϑὰ ual xaxdk τὰ τῇ αὑτοῦ φύσει τοιαῦτα, ἐν οἷς ἐστι χαὶ τὰ 
ὡς δυνάμεις λεγόμενα ἀγαϑὰ χαὶ χαχά, οἷον πλοῦτος εὐγένεια πενία δυσγέ- 

80 vera ἀγαϑὰ ἢ χαχά ἐστι συντελεῖ γὰρ χαὶ τῷ σπουδαίῳ 7 τῷ φαύλῳ 
πρὸς τὰς προηγουμένας χατ᾿ ἀρετὴν ἢ χαχίαν ἐνεργείας, ἐν αἷς χαὶ τὸ 
εὐδαιμονεῖν ἢ χαχοδαιμονεῖν δρᾶται, εἴ γε ἐν μὲν ταῖς χατ᾽ ἀρετὴν ἐνερ- 
γείαις ἢ εὐδαιμονία τῷ σπουδαίῳ: τούτων dé ἐν ταῖς αἱρετωτέραις αἷρε- 

τώτεραι τῷ σπουδαίῳ αἵ προηγούμεναι τῶν περιστατιχῶν, ἃς ἀδύνατον 
ibs ~ , > ~ ΄, Ὗ “5 . ¢ σ΄ \ 3. “ἀν 

35 ἄνευ τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν γίνεσϑαι. περὶ ἃ γὰρ ὡς ὕλην χαὶ δι᾿ ὧν ὡς 

ὀργάνων αἱ προηγούμεναι χατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειαι γίνονται, ταῦτά ἐστι τὰ ὡς 
3 δυνάμεις ἀγαϑά. εἰπὼν δὲ τί ποτέ ἐστι τὸ ἀδιχεῖν, διὰ τοῦτο, φησίν, οὐχ 

2 ἴσους corr. ex ἴσου G: ἴσου F 5 χοινωνῶν] χοινωνιῶν Diels 21 χαὶ τοῦ ἀδίχου 

Aristoteles 25 ἀνωτέρω] p. 1134422 28 λέγει G: λέγω F τῇ αὐτοῦ corr. 

a man. 2 ex τοιαυτοῦ F: τοιαυτοῦ G 94 περιστατιχῶν scripsi: παριστατιχῶν FG 
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ἐῶμεν ὄνθρώξον ἄρχειν, ὡς τῶν ἀνθρώπων ἀδιχεῖν δυναμένων χαὶ νέμειν 
τῶν ἀγαθῶν τὸ πλεῖον ἑαυτοῖς, τῶν δὲ χαχῶν τὸ ἔλαττον χαὶ ὑπὲρ τοῦ 

ἀχώλυτον τούτους τὴν ἐξουσίαν ἔχειν ἐπιτιϑεμένων τῇ τυραννίδι, ἀλλ᾿ ἀντὶ 
cease τὸν λό γον; τουτέστι τὸν ἄρχοντα καϑίσταμεν, | ὃς οὐκέϑ᾽ οἷός τέ “ὦ 
ἐστιν ἀδιχεῖν. ὁ γὰρ ἄρχων φύλαξ ἐστὶ τοῦ διχαίου, τοῦ ἴσου χατ᾽ 
ἀναλογίαν 7 χατ᾽ ἀριϑμὸν ἐν χοινωνίᾳ βίου ἐλευϑέρων γινομένῃ ὑπ᾽ αὐταρ- 
χείας. διὰ δὲ τούτων ἀποδίδωσι τὴν αἰτίαν τοῦ ῥηϑέντος τοῦ διὸ οὐχ 

ἐῶμεν ἄρχειν ἄνϑρωπον ἀλλὰ τὸν λόγον. λέγει γὰρ δι᾿ ἣν αἰτίαν 
δοχεῖ ἢ διχαιοσύνη ἀλλότριον εἶναι ἀγαϑόν: ἐπεὶ 

χαὶ φύλαξ τοῦ Stxatov καὶ ἴσου, τούτων ὃὲ ὁ φύλαξ οὐδὲν πλέον νέμει 
αὑτῷ εἰ μὴ ἀνάλογον αὐτῷ πλειόνων τυχεῖν, ἃ χαὶ ἄλλου νέμοντος Fy 
ποιεῖν: ὁ δὲ τῆς διχαιοσύνης φύλαξ ἀλλότριον ἀγαϑὸν συντηρεῖ καὶ ἐργά- 
ζεται" διὰ τοῦτο μισϑὸς αὐτῷ ὡρίσϑη. χαὶ τίς οὗτος λέγει, ὅτι τιμὴ 
χαὶ γέρας. 

\ \ e 

γὰρ ὃ δίχαιος ἄρχων 

Q7 

p. 113408 Τὸ δὲ δεσποτιχὸν δίχαιον. 

Ὁ ἀνώτερον εἴρηχε παρὰ τὸ πολιτιχὸν δίχαιον χαὶ xa? ὁμοιότητα 
εἰ . 

τούτου, νῦν διασαφεῖ τοῦτο χαί φησιν εἶναι αὐτὸ τὸ δεσποτ x on <— a © x QR - 

πατριχόν" ἕτερον γὰρ τοῦτο παρὰ τὸ πολιτιχόν: ἐχεῖνο μὲν γὰ 
naj 

@u < ~v a 

~ Os 

εἰ 
a 
a τ 

δι 

| 
~ ~ , , \ τς 

ϑεωρεῖται τῇ πρὸς ἀλλήλους: οὔτε δὲ δούλου ἰσότης ἐστὶ τὰ: δεσπότην, 

γοντι τ TOTE ἕξι 

v ? Ds] Fr gw » ¢ ~~ \ ΄ ¢ \ ~ \ 

ἔστ᾽ ἂν ἢ δοῦλος, οὔτε υἱοῦ πρὸς πατέρα, ὑπὸ τῷ πατρὶ 

ὃ δοῦλος ἐν τοῦ πατρὸς = γὰρ ὥσπερ μέρη αὐτῶν εἰσι, τοῦ δεσπότου oy, 
ε cr a > > ee σ > ε , 5 ‘ \ > 
ὁ vids, ods οὐχ οἷόν te βλάπτειν, ὅτι μηδέ τις ἑαυτόν. ἀλλὰ ual ἐν οἷς 

ἐστι νόμος, ἐν τούτοις ἔφασχεν εἶναι τὸ πολιτιχὸν δίχαιον: ὃ δὲ νόμος χαὶ 
ἐν οἷς δύναταί τις βλάπτειν: ἐπανορϑωτιχὸς γὰρ τῶν παρὰ τὸ προσῆχον 
ὃ νόμος. οὐχ οὖν υἱῷ δίχαιον πρὸς πατέρα, οὐ δούλῳ πρὸς δεσπότην. 

μέχρις ἂν ὑπὸ τὸ χρατοῦν εἶεν, ὅτι ἐχλείπει τότε ἐν οἷς τῷ πολιτιχῷ 
διχαίῳ, ἰσότης φημὶ χαὶ βλάβη. ὧν τὸ vw 

΄ >. \ \ > mane σ ἊΝ ¢ \ QQ. ~ > ~ ~ 
γίαν, τὸ δὲ χατὰ τὸ ἐπανορϑωτιχόν. ὅταν δὲ ὃ μὲν δοῦλος ἀπολοϑῇ τῆς 

x \ 

δουλείας, ὃ δὲ υἱὸς τῆς διὰ τὴν ἡλικίαν ὑποταγῆς χαὶ γένηται αὐτοῖς ἰσό- 

\ \ \ > 6 \ > 

εν “ATA τὴν ἀριϑμητιχὴν avaho- 

΄ 

τῆς πρὸς τὸ τέως χρατοῦν, τότε χαὶ ὑπὸ τὸ πολιτιχὸν πίπτουσι δίχαιον. 

πέφυχε γὰρ ὃ νόμος ἐν τούτοις εἶναι, ἐν οἷς ὅλως ἐπεφύχει νέμεσϑαι ἰσό- 
THOS πρὸς ἀλλήλους ὑπαρχούσης τοῦ τε ἄρχειν | χαὶ ἄρχεσϑαι παρὰ, 
μέρος, wv οὐδὲν ἐπὶ τῶν ὑπ᾽ ἐξουσιῶν. διὰ τοῦτό φησι μᾶλλον πρὸς 
γυναῖχα εἶναι 7 πρὸς τέχνα χαὶ οἰχέτας. τὰ μὲν γὰρ κτήμ ατά φησιν, ἀνδρὶ 
δὲ πρὸς ζυγδῖχα ἰσότης: xa ὃ ἐλεύϑεροι. χαὶ ἔστιν ἐν τούτοις πρὸς 
ἀλλήλους τὸ οὐχογομιχὺν δίκαιον, ἄλλο χαὶ αὐτὸ ὃν τοῦ πολιτιχοῦ" οὐ γὰρ 

ἐν τοιαύτῃ ἰσότητί εἰσι πρὸς ἀλλήλους ὡς παρὰ μέρος ἄρχειν τε χαὶ ἄρχε- 
ces ieee ais 

σϑαι" ἀεὶ γὰρ det τὸν ἄνδρα ἄρχειν: det μέντοι τινῶν ἔχειν ἐξουσίαν χαὶ 

. 10r 

1 ἄρχειν corr. ex ἀρχὴν FG 4 οἷός Diels: οἷόν FG 11 ἄλλου corr. ex ἄλλοις F: ἄλλοις ex 

GrovG 16 ἀνώτερον] p. 1134829 19 δούλῳ et 20 υἱῷ scribas 20 μένοντι Michael: μέν- 

τα ὰ od F:0m.G 26.27 fort. τὸ πολιτιχὸν δίκαιον 5817 ἰσότητι seripsi: ἰσότηταις FG 
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τὴν γυναῖχα, ἧς i τῶν εἰσχομιζομένων σωτηρία χαὶ φυλαχή. ἐρεῖ δὲ 
wv +. 4 ~ ~ 5 / ~ Vv ‘ 

TASOY περὶ τούτων ἐν τοῖ Πολιτιχοῖς. (OOTYS τοῦ ἄρχειν χαὶι αρχε- n 

a / 

oat, δηλονότι es υέρος, ἥτις ἰσότης ἐν οὐδετέρῳ τούτων ἐστί, διότι 
ἄμφω ἐλεύϑεροί εἰσι, χαὶ διὰ τοῦτο ἰσότης τίς 

5 ~ “ A 

ς ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ἕτερον de 

5 τοῦ πολιτικοῦ διχαίου. Ὁ διότι οὐ γὰρ δὴ παρὰ μέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσϑαι 

τοῦ εἶναι χαλῶ ς ἐπὶ τοῦ πολιτικοῦ. τοῦ δὲ en a διχαίου" διαιρεῖ 163) 

τὸ πολιτιχὸν δίχαιον εἰς TO φθσιλὸν χαὶ νομιχόν; δριξόμενος τί ἑχάτερον, 

μ 
δ 

ι 

χαί φησι τὸ μὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐ ον ἔχον δύναμιν. πανταχοῦ 

δέ φησιν ἀντ τ παρὰ τοῖς πλείστοις: εἰσὶ γάρ τινα ἔϑνη ἃ οὐ χατὰ 
10 τοῦτο νομίζει. ἐν γὰρ τοῖς ἀδιαστρόφως ual χατὰ φύσιν ἔχουσι" καὶ διὰ 

τοῦτο τοῖς πλείστοις ὅσιόν ἐστι τὸ ϑεοὺς σέβειν, γονεῖς τιμᾶν, πλανωμένοις 
e\ ~ 

δδὸν ἐπιδειχνύειν. πρόσχειται GE οὐ τῷ δοχεῖν 7 μὴ διὰ τὸ νομιχόν" 

os οὗ γὰρ τῷ δόξαι τισὶν 7 μὴ τὸ φυσιχὸν δίκαιον, ἀλλὰ τὸ πολιτικόν. τοῦτο 

yap ἐξ ἀρχῆς μὲν οὐδὲν διαφέρει, τεϑὲν δὲ χαὶ νομισϑὲν πολὺ τὸ διά- 
‘ 

15 Popav ἔχει; οἷον τὸ μνᾶς λυτροῦσϑαι. τοῦτο γὰρ ᾿Αϑηναῖοι χαὶ Λαχε- 

δαιμόνιοι ἐν τῷ πρὸς ἀλλήλους συνέϑεντο ee τὸ μνᾶς λυτροῦσϑαι 
τοὺς αἰχμαλώτους. μνημονεύει τῆς συνθήχης ταύτης ᾿Ανδροτίων- “᾿Εὐχτή- 

ἐπ 

τ 

μων Κυδαϑήναιος. ἐπὶ τούτου πρέσβεις ἦλθον ἀπὸ δ᾽ Λαχεδαίμονος" Αϑήναξ ἐπε 
: ͵ . > \ /> 7) Red f.10v 
Μέγιλλος yar "Ἔνδιος χαὶ Φιλοχαρίδας" χαὶ ἐπάγει “τῶν δὲ περιγενομένων 

μνᾶν ὑπὲρ ἑχάστου λαβόντες. xp 20 ἀπέδοσαν οειπὼν γὰρ ἦν ὅτι τοῦτο 

συνέϑεντο ἐπὶ τῶν Slice osm τὸ ὃὲ αἶγα ϑύειν ἀλλὰ μὴ δύο πρό- 
βατα οὐχ ἀπὸ ἱστορίας τινὸς εἴρηται. τὸ δὲ ρασίδᾳ Doe” “Auer 
πολῖται ποιοῦσιν, ὡς 7 ἥρωϊ τούτῳ ϑύοντες. τὸ ὃὲ δοχεῖ δὲ ἐνίοις πάντα 

ο 
l4 > 5 ᾳ δῶν Y. ΄ 7 

εἶναι τοιαῦτα τοιοῦτόν ἐστιν" τινες εἰσι οἱ οὐδὲν οἴονται shes OLXGLOV 
/ 

25 εἶναι, ἀλλὰ πάντα ϑέσει te χαὶ νόμῳ. χαὶ τῆς δόξης τὴν αἰτίαν προσ- 
>\ , 5 

ἔϑηχε. τοῦτο δὲ οὐ" ~ o a a - < (=) CQ A 8 ay ἔχον ἀλλ᾽’ ἔστιν ὥς" τοῦτο δὲ 

εἴρηχεν ἥτοι Ὅτι οὗ διχαίου, ὅτι μὴ πᾶν δίχαιον χινεῖται χαὶ ὥς τινες 
λέγουσιν (ἔστι γὰρ ὡς τὸ δίκαιον ἀκίνητον χαὶ παρὰ τισί, παρὰ γὰρ "τοῖς 
χατὰ φύσιν ἔχουσιν), ἢ πρὸς τὸ ὅτι τὸ φύσει πᾶν ἀχίνητον, οὐ γὰρ ἔστι 

80 τοῦτο οὕτως τι πὼς γὰρ ἀχίνητα τὰ φύσει, οὐχ ἁπλῶς" τῇ γὰρ αὑτῶν 
φύσει ἀχίνητα, εἰ xal μὴ παρὰ τοῖς χρωμένοις αὐτοῖς. ἅμα δὲ διὰ τούτων 
γνώριμον ἔσται εἰπὼν χαὶ τὸ πῶς εἶπε φυσιχὸν εἶναι τὸ πανταχοῦ τὴν 

φύσει δίχαιον χαὶ παρὰ πᾶσίν ἐστι 

τοιοῦτον. παρὰ γὰρ τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν: οὐχ ἁπλῶς παρὰ πᾶσιν, 

Sian as yv \ ¢ αὐτὴν δύναμιν ἔχον. ἔστι γὰρ ὡς τ 

- ~ X \ \ ~ c ~ ΄ 5 \ b) , 5 ΄ 

35 ὥσπερ τὸ πῦρ χαυστιχὸν χαὶ τὸ τῇ αὑτοῦ φύσει ἀγαϑὸν ἀγαϑόν ἐστιν ὡς 

τως τις εἶν τοὺς χατὰ φύσιν ἔχοντας, GAN οὐχ ἁπλῶς πάντας; χαὶ τὸ 
\ 

γλυχὺ γλυχάζον ἐστὶν ὡς πάντας γλυχάζειν τοὺς ὑγιείνοντας. 80 R a Q- -6 
Se a δ τα 

2 ἐν τοῖς Πολιτιχοῖς] Γ᾿ 4 p. 127725 5 yao F: om. G 7 τὸ (ante φυσιχὸν) scripsi: 

τε FG 11 ὅσιόν Diels: οἷόν FG 18 Κυδαϑήναιος Usener Annal. philol. 187] p. 311: 

Κυρηναῖος FG ἐπὶ τούτου Usener: ἐπὶ τούτοις FG 19 Μέγιλλος Usener: Μέτελλος 

FG Ἔνδιος Usener: Εὔδιχος FG Φιλοχαρίδας Usener: Φιλόχορος FG 20 ὑπὲρ 
Usener (pro uno quoque versio latina): παρὰ FG 23. 24 πάντα εἶναι FG et Aristot. 

cod. Mb: εἶναι πάντα Arist. vulg. 
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τὸ δὲ χαίτοι παρά ye τοῖς ϑεοῖς ἴσως οὐδαμῶς ἔχον ε 
εἰ γὰρ ἔστι τι παρὰ τοῖς ϑεοῖς δίχαιον, τοῦτο οὐδέποτε μεταπίπτει οὐδὲ 
ἄλλοις μὲν αὐτῶν ἐστι τοιοῦτον ἄλλοις δ᾽ οὐ τῷ πάντας αὐτοὺς ὁμοίως 

‘ 

7 

ἔχειν. συγχωρῶν δὲ χαὶ τὸ φύσει δίκαιον εἶναι μεταχινητιχὸν χαὶ ἐνδε- 
5 χόμενον καὶ ἄλλως γίνεσϑαι παρά τισιν ὁρίζεται αὐτὸ τῷ τοῖς χατὰ φύσιν 

ἔχουσι δοχεῖν τοιοῦτον: οὕτω γὰρ λέγομεν καὶ τὴν δεξιὰν χεῖρα φύσει 
χρείττονα | xat ἐχυρωτέραν εἶναι, ὅτι ἐπὶ τῶν χατὰ φύσιν TON οὕτως 
ἔχει. οὕτω γὰρ χαὶ φύσει δίπους ἄνϑρωπος xat φύσι δύο ὀφθαλμοὺς ἔχει. 
χαίτοι ἐνδέχεται χαὶ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἴσον τινὰ or ὡς τὸν 
) - σ Υ ~ > ~ = er ΝΟ ΟΡ IX * \ 

10 ᾿Αστεροπαῖον [ὅτι] καὶ τῇ ἀριστερᾷ πλέον χαὶ Eva πόδα ἢ ἕνα ὀφϑαλμὸν 
ἔχειν. χαὶ τὰ ψηφισματώδη, τὰ διὰ ψηφισμάτων χυρούμενα πρὸς 
χαιρόν, ἃ οὐχ ἦν δίχαια πρὶν ἐονες ὡς τὸ τὰς ἀρχὰς ὠνητὰς εἶναι. 

> 

GAN ἔστιν Gs, τουτέστιν ἔστι τι xat ἀχίνητον᾽ come μέντοι THY, διότι 
τῆς τοῦ ἐνδεχομένου φύσεώς ἐστιν, εἴπερ ἄμφω χινητὰ ὁμοίως: παρὰ γὰρ 

15 τοῖς ἀδιαστρόφως ἔχουσιν ὄντα ὡς προεῖπεν ἤδη. χαίτοι ἐνδέχεται 
πάντας ἀμφιδεξίους γενέσϑαι’ τοῦτο οὐχ ἀργῶς προσέϑηκεν, ἀλλ᾽ 

ὑπὲρ τοῦ τὴν χρίσιν ἡμᾶς μὴ ἀπὸ τοῦ πλήϑους GR ἀπὸ τῶν χατὰ φύσιν 
ἐχόντων ποιεῖσϑαι. οὐ γὰρ ὅτι τοῖς πλείστοις ὃ πλοῦτος χαχόν, διὰ τοῦτο 
οὐ τῇ φύσει αὐτοῦ ἀγαϑόν, ἀλλὰ τοιοῦτος ὅτι τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν 

20 ἀγαϑόν. πῶς δὲ ἔχει τὸ χατὰ συνθήχην δίχαιον. ὃ χαὶ συμφέρει, εἶπε τῷ ξ 

\ *\ 

t διὰ τὸ συμφέρειν δοχεῖν τῷ χοινῷ τίϑεσϑαί te THY ἀρχὴν χαὶ πάλιν μετα- 
΄ ~ / a \ \ ΄ 3 ΄ > Need 

τίϑεσϑαι τοῖς μέτροις, ἃ πρὸς τὸ χρήσιμον ἀλλάσσεται, σαφῶς ἐπεδεί- 

ξατο. ἐπεὶ οὐδὲ πολιτείας. οὐ γὰρ πανταχοῦ χαὶ παρὰ πᾶσιν ἣ αὐτὴ 
πολιτεία, οὐδὲ παρὰ τοῖς αὐτοῖς ἣ αὐτὴ αἰεί, ὅτι μὴ φύσει αἰεὶ ἀλλὰ 

25 νόμῳ τε χαὶ χατὰ συνθϑήχην συνίστανται χαὶ τοιούτοις χρώρται διχαίοις. 
ἢ μέντοι ἀρίστη αἰεὶ χαὶ παρὰ πᾶσι τοῖς χατὰ φύσιν ἔχουσιν ἣ αὐτή" 

\ φύσει γὰρ αὕτη" χαὶ γὰρ εἰ μὴ κατ᾽ αὐτὰ πολιτεύονται ἀλλὰ χατὰ φύσιν 

τέ ἐστιν αὐτοῖς ὡς χαὶ τὸ τὴν δεξιὰν χεῖρα ἔχειν χρείττω τοῖς ἔχουσιν" 
7 ? ~ > > αὕτη δ᾽ ἂν εἴη ἐν ἧ τὰ φυσιχὰ δίχαια χαὶ νόμιμά ἐστι. τῶν δὲ διχαίων 

80 χαὶ νομίμων. φησὶν ἔχειν τὰ νόμιμα χαὶ δίκαια πρὸς τὰ χατ᾽ αὐτὰ 
πρασσόμενα οὕτως ὡς ἔχει τὰ χαϑόλου πρὸς τὰ xad’ Exacta. ὡς γὰρ 

τε »ν a “Ἃ ~ Yd \ / \ Q/ > , 5 

ἄνϑρωπος εις ὧν τῷ ELOEL HAL AOLVOY TL | XA χαϑόλου εἴδει ξννοῆσξι οὐχ f. lv 

ἐν ὑποστάσει ὄν. χαϑὸ χοινῶς χατὰ πλειόνων τῶν χαϑέχαστα ἀνθρώπων 

χατηγορεῖται, οὕτω χαὶ τὰ μὲν δίχαια 7 νόμιμα χαϑόλου ἐστὶ τοιαῦτα ὑπὸ 

35 τῶν νόμων ὡρισμένα, τὰ δὲ πρασσόμενα χαϑέχαστά te χαὶ ὑπ᾽ ἐχεῖνα. 

χοινὸν γὰρ δίκαιον χαὶ νόμιμον τὸ παραχαταϑήχην φέρε εἰπεῖν ἀποδιδόναι, 

xa Zxacta δὲ χαὶ ὕπ᾽ ἐχεῖνο πρασσόμενον τὸ ὑπὸ τοῦδε ἀποδοῦναι ἢ 

ὑπὸ τοῦδε. αἱ γὰρ πράξεις ἐν τούτοις, ὧν πάντως χοινὸν ἐν τούτῳ lassi 

γορεῖται, ἐν τούτοις τὸ εἶναι ἔχον. ἐχείνων δὲ ἕκαστον ἕν. περὶ τῶν 

7 ἐχυροτέραν FG 10 ᾿Αστεροπαῖον] cf. Homer. Il. Φ 163 ὅτι FG: ego concellavi 

11 ἔχειν seripsi: ἔχων FG 15 ἀδιαστρόφως F: διαστρόφως G 16 πάντας FG: 

τινας Aristoteles 20 ὃ F: ὅτι G συμφέρειν ἃ: συμφέρον F 23 πολιτείας FG: 
at πολιτεῖαι Aristoteles 
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, - f , ‘ μὴ οἵ ΄ > ‘ \ ΄ ‘ ~ La χαϑόλου φησί: χαϑόλου yap χαὶ χοινὸν ὡς εἶδος, τὰ γὰρ ὑπὸ τῶν νόμων 
¢ , ΄ / A aX ’ ¢ \ , ‘~ , >] 4 

ὡρισμένα χαϑόλου ἐστί, τὰ δὲ xad? αὑτὰ πρασσόμενα ταδε τινά ἐστι χαὶ 

ual ἕχαστα. διαφέρει δὲ τὸ ἀδίχημα χαὶ τὸ ἄδικον. εἰπὼν ἕχαστον 
τῶν νομίμων χαὶ διχαίων χαϑόλου πως εἶναι πρὸς τὰ xat αὐτὰ πρασσό- 

5 μενα, νῦν τί μέν ἐστι τὸ χαϑόλου, τί δὲ τὸ χατ᾿ αὐτὸ πρασσόμενον χαὶ 
ὅτι χατὰ νοὔνομα διαφέρον λέγει. διαφορὰν γὰρ δείχνυσιν ἀδίχου τε χαὶ 
ἀδιχήματος χαὶ διχαίου xal διχαιώματος 7 διχαιοπραγήματος. ἄδιχον μὲν 

γάρ ἐστι τῇ τάξει, ὃν χαϑόλου te χαὶ ὡρισμένον χαὶ τεταγμένον τῷ λόγῳ: 
σ Ν ~ \ 2 , / 397 , 2 ἋἊ 2 ~ ? ὅταν δὲ πραχϑῇ χαὶ ἐν πράξει γένηται, adlxnud ἐστιν, ὃν ἐν τοῖς χαϑ 
ing . iA \ Φ, c fe \ Qs / A 10 ἕχαστα. ὁμοίως τὸ δίχαιον ὡρισμένον te χαὶ χαϑόλου δίχαιον. mpay bev 

δὲ τοῦτο διχαίωμα ἀνάλογον τῷ διχαιώματι. εἰπὼν δὲ διχαίωμα τὸ χατὰ ὶ \ ' ' 
\ c , \ NYA a7 δὲ a ὃ ~ ee A / = 

τὸ ὡρισμένον te xal χαϑόλου δίκαιον πραχϑὲν ἐπανορϑοῦται αὐτὸ xat φησι 
χαϑόλου μὲν τὸ χατὰ τὸ ὡρισμένον δίχαιον πᾶν πραχϑὲν διχαιοπράγημα 
χαλεῖται ἀλλ᾽ οὐ διχαίωμα, ἄν τε ἐν νομῇ ἢ ἄν τε περὶ τὰ συναλλάγματα, 
D7 \ , NaS ᾿ ~ 29 OF ΄ enon teats 5 ἰδίως δὲ διχαίωμα | τὸ ἐπανορϑωτικὸν tod ἀδιχήματος, τουτέστιν ἢ ἐπὶ δ, 

τῷ ἀδιχήματι τιμωρία te χαὶ ζημία. τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ “διχαιώσει δὲ 
Κόρινθον". ἴσον τῷ ἐπανορϑώσει χαὶ χολάσει" τὸ γὰρ εἰς τὸν ἀδιχήσαντα 
γινόμενον διχαιοπράγηυμα τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ διχαίωμα. 6 μὲν γὰρ τὴν παρα- 

χαταϑήχην ἀποδιδοὺς διχαιοπραγεῖ, 6 ὃὲ τῷ μὴ ἀποδιδόντι ἐπεξιὼν διχαιοῖ 

— 
Bh 

20 τὸν ἀδιχήσαντα, χαὶ τὸ τοιοῦτο διχαιοπράγημα διχαίωμα. τίνα δέ ἐστι χαὶ 
πόσα εἴδη διχαιοπραγημάτων τε χαὶ ἀδιχημάτων χαὶ ἐν τίσι χαὶ πῶς γινό- 
μενα τοιαῦτά ἐστιν, ὕστερον ἐρεῖν φησι" δοχεῖ δέ μοι δι’ ὧν ἐπιφέρει περὶ 
τούτων λέγειν. λέγει γὰρ τῶν τὰ δίχαια ἢ ἄδιχα ποιούντων τινὲς μέν 
εἰσιν οἱ διχαιοπραγοῦντες ἣ ἀδιχοῦντες χυρίως, τινὲς δὲ οὐ χυρίως ἀλλὰ 

25 χατὰ συμβεβηχός: χαὶ δείχνυσι τῶν ἀδίχως γινομένων τὰ μὲν ὄντα ἀτυ- 
χήματα, τὰ δὲ ἁμαρτήματα, τὰ δὲ ἀδιχήματα, τὰ δὲ ἤδη χαὶ μετὰ χαχίας 
γινόμενα. ἔστι γὰρ ταῦτα προσαρμόζειν ἃ ἴσως ἐρεῖν ὑπερτίϑεται. [ἄδιχον 
υὲν γάρ ἐστι τὸ φύσει ἢ τῇ τάξει ἀντὶ τοῦ χαϑόλου χαὶ τεταγμένον, χαὶ 
ὡρισμένον τῷ λόγῳ, ὅτι ὅταν πραχϑῇ ἀδίκημά ἐστιν, ἀντὶ τοῦ ἐν πράξει 

80 γένηται. ὁμοίως δὲ χαὶ διχαίωμα, τουτέστι τὸ διορϑούμενον μεταλήψει 

διχαιοπράγημαά φησι λέγεσϑαι μᾶλλον εὔλογον ἂν εἴη διχαίωμα τὸ ἐπανόρ- 
ϑωμα τοῦ ἀδιχήματος, ὅ ἐστιν ἢ ἐπὶ τῷ ἀδιχήματι τιμωρία χαὶ ζημία. 
τοιοῦτον δὲ τὸ “διχαιώσει δὲ Κόρινϑον᾽᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπανορϑώσει χαὶ χολάσει. 
τὸ γὰρ εἰς τὸν ἀδιχήσαντα γινόμενον διχαιοπράγημα, τοῦτό ἐστι διχαίωμα.] 

35 p. 1185415 Ὄντων δὲ τῶν διχαίων χαὶ ἀδίχων. 

Εἰπὼν περὶ τοῦ ἀδιχεῖν χαὶ τοῦ δικαιοπραγεῖν νῦν προσδιορίζεται 
> 4 σ dX VOSS Τρ \ - ΄ «ὖ ὃν Ἀν = Wis > x αὐτά, ἅμα. δὲ xat διορίζει περὶ tod προβλήματος ὃ ἐχίνησε πρὸ ὀλίγου εἰπὼν 

\ ¢ 

“ἐπειδὴ ἔστιν ἀδιχοῦντα μήπω ἄδιχον εἶναι. ὁ ποῖα ἀδιχήματα ἀδιχῶν 

2 fort. χατ᾽ αὐτὰ ut ν. 4 14 περὶ F: παρὰ α 10. 11 δικαιώσει δὲ Κόρινθον] cf. Herodot. 

E 92 27 yap F: δὲ α ἄδιχον---διχαίωμα (34) ea repetunt quae exposita sunt v. 7—20 

30 χαὶ α: om, F 37 πρὸ ὀλίγου] p. 1134417, ubi ἐπεὶ δ᾽ Aristoteles et Anon. p. 229,16 
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~ f ΄ > > τα Δ ΚΣ S ~ ‘im = τοῦτο τί ποτέ ἐστι Ov ὧν ἐπάγει δηλοῖ. ὅταν 140 πράττων τὰ δίχαια ἄχων 
χατὰ συμβεβηχὸς διχαιοπραγΐῇ, δμοίως δὲ χαὶ ὃ τὰ ἄδιχα πράττων εἰ ἄχων 
πράττοι, ἱ ταῦτα δὲ χαὶ τῷ ἐχουσίῳ. ὄντων δὲ διχαίων χαὶ ἀδίχων 
τῶν εἰρημένων, τουτέστι τοῦ νεμητιχοῦ χαὶ ἐπανορϑωτιχοῦ, ὁμοίως δὲ 
χαὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς. λέγω δὲ ἑχούσιον μὲν ὥσπερ χαὶ ae ερον 
εἴρηται: εἰπὼν τῷ ἑχουσίῳ ὁρίζεσϑαι τό τε ΠΡ τ πα χαὶ τὸ ἀδίκημα, 

εἰκότως ἡμᾶς ὑπομιμνήσχει τῶν εἰρημένων αὐτῷ περὶ Exovatov τε χαὶ 
ἀχουσίου ἐν τῷ τρίτῳ. ὄντος γὰρ διττοῦ τοῦ ἀχουσίου. τοῦ τε βίᾳ χαὶ 
τοῦ δι᾿ ἄγνοιαν γινομένου, τὸ ἑχούσιον ἣν ὃ μήτε βία μήτε δι’ ἄγνοιαν 

if a Vv 5, , / Kad ¢ 5 Mi > b) ~ b) a> » Ὁ > x γίνεται, ὃ ἔστιν od βίᾳ μέν, οὗ ἣ ἀρχὴ ἐν αὐτῷ, οὐ Ov ἄγνοιαν δέ, εἰ μὴ 
\ τὰ xa’ Exacta τις εἴη ἀγνοῶν Ov ὧν χαὶ ἐν οἷς ἣ πρᾶξις" ὃ γὰρ τῷ τὸ 

χαϑόλου ἀγνοεῖν ἁμαρτάνων οὐ δι’ ἄγνοιαν ἁμαρτάνει, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ 
hy 

? Sime κα τ 
C τρίτῳ. διὰ τούτων δι’ ὧν γίνεται τὸ ἑχούσιον, οὗ ἢ ἀρχὴ ἐπ᾽ αὐτῷ εἰ- 

15 δότι τὰ xa ἕχαστα ἐν οἷς ἢ πρᾶξις, τοῦτο δὴ χαὶ νῦν τὸ ἑχούσιον λέγει 

20 

25 

30 

εἶναι: ὃ γὰρ ἃ ὧν ἐπ᾽ αὐτῷ ὄντων, τουτέστιν ὧν H ἀρχὴ ἐ γὰρ ἄν τις τῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ὄντων, τουτέστιν ὧν ἣ ἀρχὴ ἐπ 
> τς ~ αἱ \ la mF / 5 > ~ Bx. t an a EN abt: τῶν γὰρ βίᾳ γινομένων οὐκ ἐν τοῖς πράττουσιν ἣ ἀρχή: ὃ δὴ ἄν 

~ ~ Vv ΄ > τις τούτων τῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ὄντων, ἃ ἔστιν ὧν ἣ ἀρχὴ ἐπ᾽ αὐτῷ, εἰδὼς 

χαὶ wh ἀγνοῶν πράξει, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἑχουσίως γινόμενον: ἐπε ( 
BD as 

on ὋΝ 3 < a [ἴω 

\ διὰ τὴν τῶν xa? Exacta ἄγνοιαν γινόμενον ἀχούσιόν te unt δι᾿ ἄγνοιαν 

γινόμενον, τότε φησὶ τοῦτο τοιοῦτον εἶναι, ὅταν τις μνηδὲν τῶν xa? ἕκαστα 
ὲ > ΄ ~ By ~ \ ἊΝ > eg 5 > ¢e ~-F > 5 v4 »Ξ 

ν οἷς ἣ πρᾶξις ἀγνοῇ " τὰ δὲ xad Exacta ἐν οἷς ἢ πρᾶξις ὧν ἀγνοήσας 
τις ἐποίει δι᾿ ἄγνοιαν ἣν ταῦτα, ὃ πράττων, περὶ ὃ πράττει, ὃ πράττει, δι’ | τ ᾿ ’ ’ 4 

\ οὗ πράττει, οὗ ἕνεχα πράττει, ὡς πράττει. ὧν τὸν μὲν πράττοντα οὐδεὶς 
δύναται ἀγνοεῖν" οὐδεὶς γὰρ ἂν αὑτὸν ἀγνοήσαι ΕἼ μαινόμενος". ὡς εἶπεν 
éxet. | συνέστειλε δὲ χαὶ τὰ ἄλλα ε 
γὰρ γνωρίζων τόν τε περὶ ὃν ἣ πρᾶξις γίνεται χαὶ τὸ ὄργανον δι᾿ οὗ χαὶ 

; τίνος Evexa γίνεται, οὗτος ἑχουσίως ποιεῖ. χαὶ γὰρ τὸ δι᾿ ἄγνοιαν γινό- 

εἰς τρία, ὧν χαὶ νῦν μνημονεύει" 6 
᾽ 

μένον, παρά τινος ἀγνοίας τῶν τριῶν τούτων γίνεται. ἐδείχθη γὰρ ona- 
\ ἊΝ Ὑ" 4 \ » Ρ) Way ~ , \ 

Ἰόμενα χαὶ τὰ ἄλλα τούτοις. χαὶ εἴη ἂν διὰ τοῦτο μήτε οὗ aye) τὸ 

τίνος ἕνεχα. ὥσπερ γὰρ ἐπεξηγούμενος τὰ προειρημένα προσέϑηχε τὸ 
τίνα τύπτει 7 χαὶ τίνων ἕνεχε. μὴ κατὰ συμβεβηχὸς δὲ τούτων Exd- 

\ \ “x \ τερόν φησι τῶν ἐν οἷς δηλονότι τὸ ἑχούσιον ἦν, ὧν τὸ μὲν ἦν τὸ ἐπ ) 

αὐτῷ ἐστι fF τὸ συμβε τοις υηδὲ βίᾳ, τουτέστι μὴ τὸ μὲν αὐτῷ κατὰ 
\ 

5 ὲ βεβηχὸς χαὶ ἀμφό συμβεβηχός, τὸ δὲ βίᾳ" οὐ γὰρ ἀμφότερα μὴ χατὰ συμ TO λον 8 
tepa μὴ Bia, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τούτου τῷ THY ἀρχὴν μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ εἶναι τὸ 

te ἤδη ἄδιχός ἐστιν ἑχάστην ἀδικίαν: τὸ δὲ | GAN 7 χατὰ συμβεβηκὸς bee 

2 πράττῃ et ὃ Stxatompayet scribendum videtur 4 δὲ καὶ τῶ G: δὲ τῶ F δικαίων 

(om. τῶν) FG (sed vide p. 234,35) οὐ Aristot. cod. Mb: τῶν δικαίων Aristot. vulg. 

6 λέγω FG: fort. λέγει 7 τῷ scripsi: τὸ FG 11 py F: om. G 12 τὰ seripsi: 

τὸ FG ἀγνοῶν scripsi: ἀγνοούμενος FG 13. 14 ἐν τῷ τρίτῳ] ὁ. ὃ 15 λέγει 

seripsi: λέγειν FG 17 τῶν γὰρ---ἐπ᾿ αὐτῷ (18) F: om. G 21 τότε scripsi ex Michaele: 

τοῦτο FG 26 ἐκεῖ] Γ 2 p. 111147 συνέστειλλε FG 28 ἕνεχε FG 80 μήτε 
οὗ seripsi: μήτε ὁ νῦν FG 32. 33 ἑκάτερον FG οὐ Aristot. cod. Kb: ἕχαστον Aristot. 

vulg. 34 ἐστι] εἶναι scribendum videtur 
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σι 

10 

15 

20 

30 

90 

40 

‘ , δ γν» “ἢ ι΄, ~ \ ae) ¢ ae > Ἁ > a ‘ 2 μὴ βίᾳ ἁρμόζοι ἄν. δύναται γὰρ δι᾿ αὑτοῦ τις οὗ τὴν ἀρχὴν μὲν ἐν αὐτῷ 
ἔχει, βιασϑείς τι ποιῆσαι, ὡς αὐτὸς παρατίϑεται τὸ ἐπὶ τῶν χειρῶν, τὸ δὲ 

emt t ἔναι ta xa & τὸ μὴ χατὰ συμβεβηχός. τὸ γὰ ἐπὶ τοῦ εἰδέναι τὰ xa Exacta, τὸ μὴ χατ μβεβηχός. τὸ γὰρ 
χεῖρας χινεῖν τινα τὰς ἰδίας ἐν αὐτῷ 7 ἀρχὴ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ τὸ 
εἶναι δοχεῖ ἀλλ᾽ ὅταν ἄλλος τις βίᾳ λαβών τινος τὴν χεῖρα τύπτῃ τινά, ὃ 

εἶχε, τοῦτο Bia ποιεῖ. δύναται 
2: 2 
— π᾿ αὐτῷ εἶναι τὸ τὰς χεῖρας 

> » ~ > \ > . 3 \ »] ? 5 ἐπ᾿ αὐτῷ ἣν χαὶ οὗ τὴν ἀρχὴν ἐπ αὐτῷ 
μέντοι λέγειν τις, χατὰ. συμβεβηχὸς τότε 

χινεῖν, ὅτι εἰ διὰ τούτου βιαζόμενος ποιεῖ, οὐ συμβέβηχε τὴν ἀρχὴν τῆς 
χινήσεως ἐπ᾽ αὐτῷ εἶναι χαὶ FO ἔχει τοῦτο χινῆσαι αὐτὸς χαὶ ἐν αὐτῷ τὴν 

> ΄ » ΄, > 3 wv ἀρχήν: χαὶ οὕτως ἂν εἴη τὸ Bia γινόμενον χατὰ συμβεβηχὸς ex’ αὐτῷ. 
χατὰ συμβεβηχὸς δὲ γνωρίζοι ἄν τις ταῦτα, ὧν 7 ἄγνοια ἀχούσιον ἐποίει 
τὸ γινόμενον οὕτως ὡς αὐτὸς δείκνυσιν. ὁ γὰρ τὸν πατέρα τύπτων χαὶ 

Ἂς σ wv OC ~ σ ΄ \ \ 

γνωρίζων μὲν ὅτι ἄνϑρωπος, ἀγνοῶν δὲ ὅτι πατήρ, χατὰ συμβεβηχὸς ἂν 
aw, id aN ἜΑ aan ¢ Ὁ» 9 \ " αὐ ΣᾺ 253 2 Ξ te 

εἴη γνωρίζων τὸν περὶ ὃν ἣ πρᾶξις. ἀλλὰ χαὶ ὁ τὸν ἐλλέβορον γνωρίζων 
= \ Ny, 5 3D \ ΡΥ τι 4 \ \ n \ τε χαὶ διδούς τινι, οὐχ εἰδὼς δὲ οὗ Ones eae ies ἂν χαὶ 
> e [4 ΄ DN 

οὗτος γνωρίζοι τὸ οὗ Evexa. . ὁμοίως δὲ χαὶ 6 εἰδὼς τὸ ἀχόντιον ὃ ἀφίησι, 
A 

τὸ 
ΡΥ 

μὴ εἰδὼς δὲ ὅτι λελόγχωται, χατὰ συμβεβηχὸς ἂν γνωρίζοι. 
> 

rh oo 

(η΄ [ἴω ς 

ἄλλων οὐδὲ τῶν οὕτως γνωριζομένων xa? αὗτό. διὸ οὐδὲ ἐχουσίως 7, 
2 i \ 4) g > TH cates ~ mea Ἢ πρᾶξις γίνοιτο ἄν, ἐν ἣ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα ἐν οἷς ἢ πρᾶξις κατὰ συμβεβηχὸς 

γνωρίζεται. ὧν γὰρ ἣ xa αὑτὸ γνῶσις τὴν πρᾶξιν ἑχούσιον ποιεῖ, τούτων 
εἰ χατὰ συμβεβηχός τι γνωρίζοιτο, οὐχ ἑχούσιον τὸ γινόμενον. αὐτὸς δὲ 
αὐτὸ χαϑόλου εἶπε διὰ τοῦ εἰπεῖν Guotws δὲ τὸ τοιοῦτον διωρίσϑω 
χαὶ ἐπὶ τῶν οὗ ἕνεχα χαὶ περὶ τὴν πρᾶξιν αὐτήν. τὸ δὴ ἀγνοού- 
μένον τί ἐστι, τὸ ἑχούσιον πρότερον ἀποδούς, νῦν πάλιν τὸ ἀχούσιον τί 

>] mot ἔστι λέγει χαί φησι τοῦτο εἶναι ἀχούσιον τὸ Ot ἄγνοιαν πράττομενον 
τὰ φυσιχὰ χαὶ ἀγνοούμενα. οὔτε >\ 

On 
> 
o - [Ὁ] 

ἐς 

“Ἁ ΄ ~ pee) δ΄ Ὑ 

ἢ βία τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντων. 
Ἁ ~ a? ξ ~ / 3 5 ς΄ ~ ar Vv Vv 2 ,ὔ »ν 

μὴν aco δεσνάμων γενομένων ἐφ ἣμῖν δὲ ὄντων, οὐτε ἐχούσια οὔτε 
~ 

ἀχούσια. ἔστι δὲ τοιαῦτα ὅσα χατὰ φύσιν γίνεται, οἷον 7% τῆς τροφῆς ΝΥ 

5 Zs es | ANS πὸ ἘΞ Be ve. Ξ > 5) ee ee ee τπὼ 
χρίσις χαὶ πέψις (xal) ἢ τῶν τρεφομένων αὔξησις. ἐν γὰρ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν 

5 Ν 5 Ν 

τὸ ἑχούσιον χαὶ τὸ ἀχούσιον. ὄντα δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν οὐχ Exodota μέν, οὐ μὴν 
ἤδη xual ἑκούσια: οὐ γὰρ βία γίνονται: ὡς εἶναι τὸ ἀχούσιον ἐν τοῖς ἐφ᾽ 
ἡμῖν, ὅταν ἢ δι᾿ ὁ adie TL πράττωμεν τούτων χαὶ μὴ χατὰ THY ἐν αὐτοῖς 
3 Soe ~ \ > ~ -“ 

ἀρχὴν woe ξἑχόντες. ὅτι γὰρ δεῖ τῷ ἑχουσίῳ ὥσπερ τὸ μὴ ἀγνοεῖν. οὕτως 
ai \ \ \ ΄ 3535 X \ \ σον 5 ~ - 5 75 2 Na 

Be paleo Bia ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ προσχεῖσϑαι ἐδήλωσεν ἐπὶ τῶν 
| 

ίτ φύσει oe ἐν ἡμῖν, ἃ χαίτοι εἰδότων ἡμῶν γινόμενα, οὔπω ἐστὶν 
> >] \ ~ > > ὙΞΝ = Laie ps Ἃ ΄ 

ἑχούσια, ὅτι υὴ ΕΣ aia ἐστιν ἢ ἀρχὴ τὴς ot αὐὗτα χινησεως. 7 Bia. 

a 

~ ~ ᾿] > 3 ~ ” \ 
ὃ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστι. ταῦτά ἐστιν ἀχούσια ὅσα ἀγνοεῖται ἣ μὴ 

? > ~ x7 π᾿ αὐτῷ δέ ἐστι, τουτέστι μὴ xata τὴν ἐν αὐτῷ ἀρχὴν 

Ὁ ἣ τὸ ἀλλὰ τίϑεσϑαι xat εἶναι ἀλλὰ βίᾳ. 
χγνοεῖται μὲν μὴ 2 

γίνεται ἀλλὰ βία: ὦ wy Qe < cay a 

i, Ἂς (ἐν 
rin} 

= (=) 2 > 

ὩΣ A aX 5 > ~ a ~ > ~ Ὁ ΖΝ >] X 

εἰπὼν OF μὴ ET αὐτῷ Ὁ ον. TWS εἰπε TOUTO, εοηλώσεν STEVEVAWY TO 

ΤᾺ 

18 

τε 
f. ὃν 

ἔγειν scripsi: λέγων FG 12 γινόμενον Michael: λεγόμενον FG 17 λελόχωται ἃ 

οὐδὲ G: οὐδὲν F 23 τῶν FG et Aristot. codd. LbMb: τοῦ Aristot. vulg. αὐτήν 

FG: ὅλην Aristoteles 29 χαὶ addidi: om. FG 



βίᾳ, ὃν ἴσον ὡς εἰπεῖν τῷ ἀλλὰ βίᾳ" ὡς γὰρ τῷ μὴ ἐπ᾽ αὐ ΐ τ ν 

τοῦ βία πο ἐδ Jae οἷον τὸ ἐγγηρᾶν ἢ ἀποϑνήσχειν διὰ τὸ μὴ 
- > 

' 
> ~ ? . ΄ 

ἐν ἡμῖν εἶναι τ ἀρχὴν της ἐπ αὐτα χινήσεως. ΡΣ ΠΡ οντες 

2 ὕνητης οὐ χύριοί ἐσμεν τοῦ ἐπὶ τοῦτο μὴ ἐλϑεῖν: ἀνάγχῃ γὰρ ἥχομεν 

5 p. 1185b2 Ἔστι δὲ Guolws ἐπὶ τῶν ἀδίχων χαὶ τῶν διχαίων. 

Εἰπὼν πρὸ ὀλίγου τὸ ἀδιχεῖν χαὶ τ 
γινομένοις εἶναι χαὶ διὰ τούτων τί ποτέ ἐστι τὸ ἀχούσιον ὑπομνήσας Tuas 

a ὃ ν χαὶ εἰπὼν ὅτι χατὰ συμβεβηχὸς γίνεται, ποιήσας 
τις ἢ γνωρίζων τι τούτων ἐν οἷς ἐστιν ἢ πρᾶξις τος ἑχὼν ποιεῖ, τοῦτο 

10 λέγεται χαὶ ἐπὶ τῶν διχαίων χαὶ ἐπὶ τῶν ἀδίχων εἶναι τὸ χατὰ συμβε- 
βηχός. ὃ γὰρ ποιῶν τι τῶν διχαίων ἄχων χαὶ διὰ φόβον χατὰ συμβεβηχὸς 

> 5 

διχαιοπραγεῖ᾽ ὅτι yap οἷς συμβέβηχε διχαίοις εἶναι ταῦτα ποιεῖν λέγει. οὐ i ἶ εἰ 
x fe ~ >>. = 2 vi 

υὴἣν ἁπλῶς οὐδὲ hs χαὶ μὴ ExMY. οὐ γὰρ ἐν τούτῳ τὸ δικαιοπραγεῖν" 
ε 

ὦ 
[ 

ὁμοίως χαὶ ὃ μὴ ἐχ τῶν ἀδίχων τι πὸ ra ς ὃ ἀναγχασϑεὶς μὴ ἀπο- 

18 δοῦναι τὴν παραχαταϑήχην, χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖ (ὅτι γὰρ συμβέβηχ 
τῷ Ox αὐτοῦ πρασσομένῳ ἀδίχῳ εἶναι), οὐ μὴν ἁπλῶς: τὸ on ἁπλῶς 
ἦν ἐν τῷ Exdvta ποιεῖν αὐτά. haBiby ὃὲ ὅτι ἐν τοῖς ἑχουσίως γινομένοις 

ἐστὶ τό τε διχαιοπραγεῖν χαὶ ἀδιχεῖν, ὥσπερ χαὶ τὸ ἐχουσίως 7 ἀχουσίως 

a 

L ποιεῖν ἐν τοῖς ἐφ’ ἡμῖν, ἑξῆς τ χουσίως γινομένων διαφοράς τινας τ: ῶ 
SQ. 7 ~ \ ς / 4 X , \ \ 

20 δείχνυσι. τῶν γὰρ ξἐχουσίως πρασσομένων WEY προελόμενοι χαὶ μετὰ 

Φ a > oad < & 

΄ os ‘ >. > σ \ a! προαιρέσεως ποιοῦμεν, τὰ δὲ οὐ πρ evot, ὥσπερ τὰ διὰ ϑυμόν. 
ΟἿ σ Vv , a c , ~ 5 ΄ a > > ss χαὶ OTL γε ἔστι τινά, ἃ Exovtes ποιοῦμεν, οὐ προελόμενοι δέ, ἐνεδείξατο 

διὰ τὸ ὑπομνῆσαι ἡμᾶς ὅτι ἔνια ὧν Exdvtes ποιοῦμεν οὐ προβουλευόμενοι 
ποιόῦμεν ἀλλ᾽ ἀπροβουλεύτως: ἦν δὲ 7 προαίρεσις | tH βουλῇ᾽ oe ἘΠ 

ἋἊ ἀρετὴν χαὶ χαχίαν ταῦτα ἂν cy oOo @- x Ὁ εὶ γάρ ἐστιν αὕτη βουλευτιχή, ὥστε o 

γένοιτο. τριῶν δὲ οὐσῶν βλαβῶν. διελὼν πρὸ ὀλίγου xa ἑχάστας γε 

τῷ or 

αὐτῶν ὁποῖα te εἴδη χαὶ ὁπόσα χαὶ περὶ ποῖα ὄντα τυγχάνει ὕστερον ἐπι- 
σχέπτεσϑαι, νῦν τοῦτο ποιεῖ. διελὼν γὰρ τὸ ἑχούσιον εἴς τε τὸ χατὰ 
προαίρεσιν χαὶ εἰς τὸ χωρὶς προαιρέσεως, ἐπεὶ τῶν γινομένων τὰ μὲν 

80 ἀχουσίως γίνεται, τὰ GF Exovatws, ἔστι δὲ ἢ ἀδιχία βλάβη τις, ἀποδίδωσι 
νῦν ἢ πῶς γινομένη βλάβη ἀδιχία. τῶν γὰρ βλαβῶν αἱ μὲν μετ᾽ ἀγνοίας 

τοῦ γινομένου γίνονται χαί εἰσιν ἀχούσιοι, αἱ GF ἑχουσίως χαὶ εἰδότων, χαὶ 
τῶν wet ἀγνοίας αἱ μὲν παράλογοι ual ἐχ παραδόξου ytvovtat, at δὲ τὸ 

μὲν ἀχούσιον ἔχουσιν, οὐ μὴν χαὶ χατὰ (τὸ) παράλογον χαὶ παράδοξον γί- 
86 νονται. τὰς ὃὲ χατὰ ἄγνοιαν γινομένας βλάβας χοινῶς εἶπεν ἁμαρτήματα. 

μετὰ ὃὲ ταῦτα ὑποδιαιρέσεις αὐτῶν ποιεῖ’ τὰς μὲν παραλόγως αὐτῶν γι- 

4 χύριοι Ε: χυρίως G 10 λέγεται FG: seripseris λέγει 13 μὴ seripsi: μὴν FG 

15 κατὰ F: ταῦτα G 23 προβουλευόμενοι F: προελόμενοι ἃ 24 post προαίρεσις inter- 

cidisse videtur σύνεγγυς ef. [4 p. 1111620 26 γένοιτο F: λέγοιτο ἃ τριῶν Aristoteles: 

τρίτον FG διελὼν FG: immo εἰπὼν 32 περὶ scripsi ex Aristotele p. 1135414: παρὰ 

FG ἑχουσίως corr. ex ἀχουσίως G: ἀχουσίως F 34 τὸ Michael: om. FG 
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γομένας ἀτυχήματα χαλῶν, τὰς GE μὴ παραλόγως ἁμαρτήματα ὁμωνύμως 
τῷ χοινῷ. εἴη δ᾽ ἂν παραλόγως γινόμενα τὰ σπάνια χαὶ ἀπροσδόχητα, 

οἷον εἰ τὴν ϑύραν ἀνοίξαντος ἄφνω «τινὸς ὁ πατὴρ παρεστὼς ἐπλήγη ἢ εἰ 

γυμναζομένου ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ χαὶ ἀχοντίζοντος ἐν ᾧ οὐδεὶς ἐτύγ- 
σι χανεν ὦν, εὑρέϑη τις τῶν οἰχετῶν ἀπὸ τύχης ὧν ἐν αὐτῷ χαὶ περιπίπτων 
τῷ ἀχοντίῳ. τὰ γὰρ τοιαῦτα παράλογά te χαὶ ἀπροσδόχητα. ὅσα ὃὲ μὴ 
ἔχει μὲν τὸ παράλογον, ἀγνοοῦντος μέντοι γίνεται, ταῦτα ἁμαρτήματα. ὃ 

γὰρ ἐν ὁδῷ ἀχοντίζων, ἐν ᾧ εἰχὸς εἶναί τινα, χαὶ τυχών τινος ἡμάρτηχε. 
χαὶ αἵ τοιαῦται τῶν βλαβῶν ἁμαρτήματα χαλοῦνται. Θεόφραστος μέντοι 

10 τὰ ἀτυχήματα οὐχ ὑπάγει τοῖς ἀδικήμασιν" ἔοιχε δὲ μηδὲ ᾿Αριστοτέλης. ἐξ 
τίνα δὲ τὰ μετ᾽ ἀγνοίας γινόμενά ἐστι; πάλιν αὐτὰ διδάσχει χαὶ τίϑησι 

πέντε. οὐ τοῦτο. δὲ λέγει, ὅτι τὰ μετὰ ἀγνοίας γινόμενα περὶ τὴν τῶν 
πάντων τῶν προειρημένων ἄγνοιαν γίνεται, GAN ὅτι τερὶ τὶ τούτων ἀγνοη- 

ὕέν- ἱχανὸν yap χαὶ ἕν τι τούτων πρὸς τὸ γινόμενον ἐν ἀγνοίᾳ γενέσϑαι. 

15 ταῦτα δέ, φησίν, ἔστι τό te ὃν χαὶ ᾧ χαὶ ὃ χαὶ οὗ χάριν χαὶ ὥς ἐστι. 
τὸ μὲν ὅν, περὶ ὃν ἢ πρᾶξις, ᾧ ὃὲ τὸ ὄργανον, ὃ δὲ ἣ πράξεις αὐτῇ; οὗ 
> ’ ΖᾺ ε >\ e / σ ’ 

δὲ γάριν τὸ τέλος, ὡς δὲ ὃ βύποε: ὅταν UATE ὅν, τουτέστι περὶ ὃν ἣ 

& τῆς πράξεως αὐτῆς" περὶ ὃν μὲν γὰρ τὸν πατέρα τυχόν, ὃ 
ἢ πρᾶξις, ἢ τῶν μυστηρίων τυχὸν ἐχφορά, ὦ δὲ τὸ ὄργανον, τυχὸν τὸ 

20 ἀχόντιον ἢ ὁ χαταπέλτης, οὗ δὲ τὸ τέλος, τυχὸν φίλτρον ἢ ὑπνωτιχόν, ὥς 

- 

ao ὦ’ 

ait ΄ \ Ἁ rt Νὴ 7O f Cc , ΄ Ἃ 5 

6& ὑπνωτιχὸν πιὼν τὐχίν hater θανασίμῳ ϑανάσιμον ἐργασάμενος. ἢ οὐχ 
mat a a Ce g 

ὃν ἢ οὐχ ὡς. ἠρέμα γὰρ οἰόμενος πλήττειν ἜΣ σφοδρῶς. ὅταν 

μὲν οὖν παραλόγως, τουτέστιν ἀπροσδοχήτως οὐ περὶ τὴν τοῦ ποιοῦντος 
¢ ΄ UV eG Ἂν \ 5 x \ A a ς μη δαϑομίαν γινομένη τὸ ἔξωϑεν εἶναι τὴν ἀρχὴν χαὶ τὴν αἰτίαν, ὡς ὅταν τις 

25 δισχεύων ἔνϑα οὐδεὶς ἦν, εἶτα ἔπληξέ τινα δισχεύων, ἀπὸ τύχης γέγονεν. 
ἀλλ᾽ ὀργίσας. τὸν πομαυμενον φησι τῶν ἑχόντων εἶναι. τῶν γὰρ ἑχόντως 
ποιούντων, οὃς χαὶ εἰδότας λέγει, of μὲν χαὶ προελόμενοι ποιοῦσιν, ot δ᾽ 

οὔ. τὰ wey οὖν μὴ προβουλευσαμένων γινόμενα ance ata λέγει. τοιαῦτα 
Ὧι \ ΟῚ) Dd Ἃ ἘΦ - ia 5 = l4 δὲ τὰ Ot ὀργὴν γινόμενά φησι. τὰ γὰρ περὶ τὰς ὀργὰς duaptavoueva 

80 ἀπροβουλεύτως γίνεται. τὰ δ᾽ ἄλλα πάϑη ὅσα ἀναγχαῖα (ἢ) φυσιχὰ 
x δ y ~ \ , \ \ ΄ - \ Vo 4 

εἶεν ἂν ἔρωτες λῦπαι χαὶ φόβοι’ φυσιχὰ yao πάϑη ταῦτα (χαὶ πολλὰ διὰ 
ταῦτα ἀπρημοΡλ τος ἁμαρτάνεται), ἀναγχαῖα δὲ δίψα λιμός. χαὶ γὰρ φο- 

/ Vv Vv, 5 ΄ | 

βηϑείς τις μὴ τρωϑείη προλαβὼν ἔτρωσε χαὶ oe προβουλευσάμενος | _ 

χαὶ ἐρῶν ΠΝ χελεύσαντι τῷ ἐρωμένῳ οὐ προβουλευσάμενος χαὶ ἰδ, 

35 ἀυπη λεῖος παρ᾿ αὐτὴν τὴν λύπην, ἐποίησέ τι ὃ εἰ ἐσχόλασε τῷ βουλεύσα- 

σϑαι οὐχ ἐποίησε. χαὶ ἔπιες δέ τις ἀλλότριον πόμα ἣ σιτία ἥρπασε διὰ 
5 [4 of 2 , Χο 2 , e i ’ , oe 

λιμόν, ὧν εἰ ἐβουλεύσατο οὐδὲν ἐποίησεν. 6 δὴ τούτων τι πράξας, διότι 

μὲν εἰδὼς χαὶ ἑκὼν ἐποίησεν ἀδιχεῖ, ὅτι δὲ μὴ προελόμενος οὐδέπω ἄδιχος" 

7 ἀγνοοῦντος G: ἀγνοούντως F 12 περὶ F: παρὰ corr. ex περὶ G τῶν delendum 

videtur 13 περὶ scripsi: παρὰ FG 15 τό te ὃν xat ᾧ χαὶ ὃ scripsi: τί te ὃν καὶ 
ᾧ χαι ᾧ Ε: καὶ ᾧ (prius) usque ad τὸ μὲν ὃν (2) G add. in marg. 16 ᾧ δὲ scripsi: 

οὗ δὲ FG 11 περὶ ὃν seripsi: περὶ 6 FG 24 τὸ FG: an tH? 26 ἀλλ᾽ 6 

ὀργίσας Aristot. 30 7 Aristoteles: om. FG 32 avayxata scripsi: ἀναγχαῖον FG 

33 aut προβουλευσάμενος delendum aut od praemittendum 
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6 ὃς 2x προαιρέσεως βλάπτων οὐ μόνον ἀδιχεῖ GAN ἤδη μοχϑηρὸς χαὶ 
ἄδιχος ἔσται: ὡσαύτως ual 6 διὰ ϑυμόν τι ποιήσας εἰδὼς μὲν ἐποίησε 
χαὶ ἑχών, οὐ πρηβευλεύσαξ δὲ οὐδὲ a ὃ γὰρ ὑβρισϑεὶς xat διὰ 
τοῦτο τρώσας οὐχ ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἀλλ’ ἐν τῷ ὑβρικότι. ὃ 

5 γὰρ ὀργίσας τὸ πᾶν εἴργασται. τοῦτο δὲ προσέϑηχεν ἐπεὶ προεῖπεν ὅτι τὰ 
3 \ διὰ ϑυμὸν πραχϑέντα ὑπὸ εἰδότων μὲν γίνεται. οὐ μὴν χατὰ προαίρεσιν, 

οὐδὲ γὰρ προβουλευσαμένων. 

p. 1135027 "Ete δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ γενέσϑαι ἢ μή. 

Καὶ τοῦτο δηβεῖην παρέχεται τοῦ τοὺς διὰ ϑυμόν τι πράξαντας μὴ 
10 ἐπιβούλως μηδὲ ἀπὸ χαχίας πεποιηχέναι, ὃ οὐ ποιοῦσιν of ἐξ ἐπιβουλῆς 

ἀδιχοῦντες. ὁμολογοῦντες γὰρ τὸ γεγονέναι διαμφισβητοῦσι περὶ τοῦ δὃι- 

χαίως αὐτὸ πεποιηχέναι. ὡς γὰρ ἠδιχημένοι οἵ δι’ ὀργήν τι ποιοῦντες χαὶ 
ἀμυνόμενοι τοὺς πράξαντας ποιοῦσιν. ἐπὶ φαινομένῃ γὰρ ἀδιχίᾳ ἢ 
ὀργή ἐστι. διὸ ual ἐπὶ τοῦ διχαίως πεποιηχέναι ἀμφισβητοῦσιν. of μὲν 

15 γὰρ ἐν τοῖς συναλλάγμασι βλάπτοντες περὶ τοῦ γεγονέναι ἀμφισβητοῦσιν" 
\ \ ς΄ ~ > 0 ~ σ. ΡΝ - ~ ε τὸ γὰρ δρᾶμα ἀμφισβητοῦσιν ἅτε ἐξ ἐπιβουλῆς ποιοῦντες τοιοῦτον, οἵ 
ἊΝ 

ἐν ἀποδεδωχέναι τὸ ὀφειλόμενον λέγοντες, of δὲ uy χεχομίσϑαι, ὧν 
T i δ. ϊ ? fis 

\ le ἀνάγκη τὸ ἕτερον εἶναι πάντως. χαχὸν μὲν γάρ τις | εἴη διὰ λήϑην | 
f. 6r 

>.> ~ mI 5 »“ Αι εν ~ 9.4 \ ᾿ς 

ϊ > 81 v ῖ τι t 0 IVS ποιῶν ἢ δι᾽ ἄγνοιαν. ἐπὶ δὲ τῶν διὰ ϑυμὸν παϑῶν περὶ μὲν τοῦ γεγονέναι 

20 τὸ πρᾶγμα ὁμολογοῦσιν of πεποιηχότες, περὶ δὲ τοῦ διχαίως 7 ἀδίχως ἢ 

vy διχαίως ἢ ἀμφισβήτησις τῷ πεποιηχότι χαὶ τῷ πεπονθότι. οὐ γὰρ 
ὥσπερ ἐν τοῖς δοναλλάγμασιν. οἱ γὰρ ἐν τοῖς συναλλάγμασι βλάπ- 

τοντες περὶ τοῦ γεγονέναι ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν ἀποδεδωχέναι φέρε εἰπεῖν 
»᾿᾽ a) τὸ ὀφειλόμενον λέγοντες, of δὲ μὴ χεχομίσϑαι. ἂν δ᾽ ἐχ προαιρέσεως 

25 βλάψῃ, ἀδικεῖ: ὅτι μηδέπω ἄδιχος μηδὲ ἀδιχεῖ διὰ πάϑος τι ποιήσας. 

διὰ πλειόνων περιστήσας τὸ τοῖς προειρημένοις ἀχόλουϑον ἐπιφέρει, ὅτι ὃ 

ἐχ τσ μ στοὺς py dost. τὸ δὲ χατὰ ταῦτα ἤδη τὰ ἀδιχή- 
ματα, τουτέστι KATA τὰς τοιαύτας θάμα. bas ἤδη “at ἄδιχός ἐστιν" 

ἀδικήματα γὰρ εἶπε τὰς βλάβας. ὅταν οὖν χατὰ προαίρεσιν βλάπτῃ τις 

80 ἣ νέμων αὑτῷ τὸ πλέον παρὰ τὸ ἀνάλογον ἢ πλεονεχτῶν χαὶ τὸ ἴσον 
παραβαίνων, οὗτος ἤδη ἄδιχος, ὡς δὲ ἄδιχος μὲν χαὶ ἀδιχεῖ 6 χατὰ προ- 
αίρεσιν βλάπτων: 6 δὲ εἰδὼς μέν. μὴ χατὰ προαίρεσιν δὲ πράττων οὐχ 

ἀδιχεῖ- ἀδίχημο. μέντοι τὸ γινόμενόν ἐστιν. οὕτως ἔχει χαὶ ἐπὶ τοῦ ὃι- 
χαίου. 6 μὲν γὰρ πρὸς τῷ εἰδέναι χαὶ χατὰ προαίρεσιν δίχαια ποιῶν δί- 

35 xaos, 6 δὲ εἰδὼς μέν, μὴ χατὰ προαίρεσιν ὃξ ποιῶν, δ Υσι πρηγεῦ 

οὐ μέντοι χαὶ δίκαιός ἐστι. τῶν δ᾽ ἀχουσίων. πάντες γὰρ ὅσοι ἐξ 
βουλῆς βλάπτουσιν, ἐπεὶ μὴ ἀγνοοῦντες ποιοῦσιν, ἤδη διὰ χαχίαν χαὶ Hox: 

ϑηρίαν οὗτοι βλάπτουσιν. ἀχούσια δὲ νῦν ἔοιχε λέγειν πάντα τὰ μὴ χατὰ 

13 ἐπιφαινομένη F: ἐπιμεμφομένη G 21 tH F: om. G 25 ἀδιχεῖ scripsi: ἀδιχεῖν 

FG 34. 35 δίκαιος --- ποιῶν (35) F: om. G 38 λέγειν corr. ut videtur ex λέγει 

F: λέγει α 
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/ f \ A A , te 5 i“ id 7 4 

τρύαιρεαιν Deg) Ae cual πάϑος γινόμενα πρὸ ὀλίγου ἑχούσια μὲν 
ιε 

f. 6v 

ny ~ ~ 

εἶπεν, παρε eee ὃέ, νῦν δὲ τοῖς ἀχουσίοις ὑποτάσσει χαὶ ταῦτα. χαϑόσον 

μὲν γὰρ οὐ Ov ἄγνοιαν γίνεται ἑχουσίως γίνεσϑαι δοχεῖ, χαϑόσον δὲ οὐ 
χατὰ προαίρεσιν ἀχουσίως: τῶν δὴ ἀχουσίως γινομένων ὅσα πρὸς τῷ 
ἀγνοεῖν χαὶ δι’ ἄγνοιαν γίνεται, ταῦτα συγγνώμης ἄξια. δι᾿ ἄγνοιαν 

ime γίνεσϑαι ἐφ᾽ ὧν τὸ xa ἕχαστά τι ἐν οἷς 4 πρᾶξις, (ὅ) ἦν xat 
’, 

σι 

0 Dy 

χυρίως ἀχούσια. ὅσα ὃὲ οὐ Ov ἄγνοιαν γίνεται ἀγνοούντων δέ (ἣν δὲ 
ταῦτο. τὰ περὶ τὴν τοῦ χαϑόλου χαὶ τοῦ προσήχοντος ἄγνοιαν ἁμαρτήματα. 

ταῦτα ὃὲ ἦν τὰ διά τι πάϑος γινόμενα), τούτων φησὶν ὅσα διὰ πάϑος 

10 γίνεται μὴ ἀνθρωπικὸν μήτε φυσιχὸν οὐ συγγνωμονιχά. ἐπιζητήσαι δ᾽ ἄν 
τις εὐλόγως τί μὲν τὰ φυσιχά, τί ὃὲ τὰ ἀνθρωπιχὰ πάϑη λέγει. εἰ γὰρ 
λέγει ταῦτα λύπην ἥδονὴν φόβον ἔλεον χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια, οὐ μόνον ἂν 
λέγοι συγγνώμης ἄξια εἶναι τὰ δι’ ἄγνοιαν γινόμενα, ἃ χαὶ χυρίως ἦν 
ἀχούσια, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἑχουσίων πολλά τε χαὶ πολλοὶ τῶν ἐν τοῖς πάϑεσι 

15 τούτοις ὄντων εἰδότες χαὶ Exdvtes ἁμαρτάνουσιν, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ τρίτῳ. 
ἢ διαφέροι ἂν ual ἐν τούτοις τὸ προαιρούμενον αὐτὰ πράττειν ἣ προαιρού- 
μενον χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἢ μὲν ἀχρασία οὐχ ἀδιχία, ἢ OF ἀχολασία χαχία: 
φυσιχὰ ὃὲ χαὶ ἀνθρώπινα λέγοι ἂν πεῖναν δίψαν χαὶ ὅσα τούτοις ἕπεται, 
μᾶλλον δὲ περὶ τὰ ἀναγχαῖά ἐστιν ὧν χωρὶς ἀδύνατον εἶναι. ὃ γὰρ διὰ 

20 λιμὸν χαὶ τὴν τῶν ἀναγχαίων ἐπιϑυμίαν τε χαὶ ἀπορίαν ἁμαρτάνων συγ- 

o7 

Ga Ss Cr γωστός, ὃ δὲ τοιᾶσδέ τινος ἐπιϑυμίᾳ τροφῆς χαὶ τοιοῦδέ τινος ἐπιϑυμίᾳ 
οἴνου, οὐχ ἔστι συγγνώμης ἄξιος. οὐχέτι γὰρ ἣ τῶν τοιούτων ἐπιϑυμία 

φυσιχὸν πάϑος χαὶ συνάδοι dv οὕτως λεγόμενα τοῖς ἐν τῷ τρίτῳ εἰ δὲ 
U7, διαφωνίαν ἔχει τινὰ νῦν: τῶν δὲ ἀχουσίων εἶπεν ἀντὶ τοῦ τῶν φύσει 

τὶ 
/ 3 ΄ 5 \ > ~ > ΄ .) δι ἢ ΄ a~ at 2 25 γινομένων ἀχουσίων: οὐ γὰρ ἀληϑῶς ἀχούσια τὰ διὰ πάϑος: δῆλον GE ἐχ 

τοῦ μηδὲ συγγνώμης ἀξιοῦσϑαι. 

p. 1136210 “Aropyoete ὃς ὧν tre. | 

5: πὰ > 7 4 s \ 35 ~ \ δ te Εἰπὼν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν τί τὸ ἀδιχεῖν xat ἀδιχεῖσϑαι χαὶ ὁσαχῶς, «τι 

νῦν ἀπορεῖ εἰ ἔστι χαὶ ἑχόντα ἀδιχεῖσϑαι, χαὶ τὰ τοῦ Εὐριπίδου παρατί- 
/ 

30 Detar ae ἐχ τοῦ epee) ae μαρτυρίαν: ὃ μὴ ἀποδεχόμενος προσέ- 

iE TO ἀτόπως" παρὰ λόγον ie τὸ εἰρημένον xat ἄτοπον τὸ 7 ϑέλουσαν 
3 

ὑπὸ Exdvtos ἀνῃρῆσϑαι τοῦ παιδὸς 7; Lo ϑέλουσαν ἢ] ϑέλουσαν ἀναιρεϑῆναι 
ς > ὑπὸ ἄχοντος [ἀναιρεθῆναι] tod παιδός" τοῦτο dé 7 ἰδίως τῷ Εὐριπίδῃ εἰρη- ὟΣ 

4 [4 ’ Ἃ 

μένῳ ἐπιφέρει (παντελῶς γὰρ ἄτοπον τὸ 7 ϑέλουσαν οὐχ ἑχών) ἣ 
‘ ' 
= Qa”) > € I ee ee Ge OR Δ δον 4 g& ΑΞ \ SIN See ὃ σ 

35 χαϑόλου προδιορϑούμενος WS ATOTOY τὸ Λξγξὶν EXOVTA τινὰ GOLKELOUGL, OTL 

6 ἐφ᾽ Michael: ἀφ᾽ FG ἃ ex Michaele addidi: om FG, sed ἀγνοεῖται quoque, quod illic 

praecedit, desiderari videtur 8 τὰ περὶ thy tod scripsi ex Michaele: παρὰ ta FG 
11 τί δὲ G: τίνα δὲ corr. ex τί δὲ F man. 2 13 λέγοι scripsi: λέγει FG 15 ἐν τῷ 

τρίτῳ] ¢.3 p. 1111] 54. et ὁ. 4 10 διαφέροι scripsi: διαφέρει FG 21 τοιᾶς δή τινος 

FG 30 βελεροφόντου FG Euripidis Alemeoni tribuit versus Welcker v. Nauck FTG 

p. 381? μαρτυρίαν Εἰ: μαρτυρίας G 32 μὴ ϑέλουσαν ἢ et 33 ἀναιρεϑῆναι seclusi 
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αἰτία οὐχ εὔλογος συνέστηχε. διὰ δὴ τοῦτο αὐτὸ τὸ εἰρημένον ὑπεύϑυνόν 
ἐστι. ζητεῖ δὲ ὅλως εἰ ἔστιν ἑχόντα ἀδιχεῖσϑαι 7 ὥσπερ τὸ ἀδιχεῖν 
ἑχούσιόν ἐστι (τούτῳ 1ὰρ ὃ ἀδιχῶν ὁρίζεται τῷ ἑχὼν χαὶ χατὰ προαίρεσιν 
βλάπτειν), οὕτω χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι πᾶν ἀχούσιον ἀντιχείμενόν τε τῷ ἀδιχεῖν 

5 7 καὶ τὸ αὐτὸ πᾶν ἑχούσιον zal τὸ ἀδιχεῖν. Guotws δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ 
wy 

διχαιοῦσϑαι τὴν αὐτὴν ἀπορίαν φησὶ χαὶ ζήτησιν εἶναι ἥνπερ ἐπὶ τοῦ 

ἀδιχεῖσθαι. χαὶ διὰ τί, λέγει: ἐπεὶ γὰρ τὸ δικαιοπραγεῖν πᾶν ἑχού- 
σιον, ὥσπερ χαὶ τὸ ἀδιχεῖν ἀντιχείμενον (ἀντίχειται ὃὲ ὡς τὸ ἀδιχεῖν τῷ 

αἀδιχεῖσϑαι, οὕτω τὸ διχαιοπραγεῖν τῷ διχαιοῦσϑαι, δμοίως δ᾽ ἂν χαὶ τὸ 
10 ἀδιχεῖσϑαι ἔχοι ἂν Exatepov αὐτῶν), 7 ὡς ἀχούσιον εἴη ἀντιχείμενον τούτῳ 

ὡς ἀντίχειται ὄντι ἑχουσίῳ ἢ ὡς ἑχούσιον ἑχουσίῳ. ἔστι δὲ διχαιοῦσϑαι 

τὸ ὑπὲρ τοῦ διχαίου ἀνισοῦσϑαι χατὰ τὸ ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον. αὐτὸς 

μὲν οὖν φησιν. ὁμοίως ἔχει τὸ ἀδιχεῖσϑαι πρὸς τὸ ἀδιχεῖν χαὶ τὸ διχαι- 
οὔσϑαι πρὸς τὸ διχαιοπραγεῖν- χαὶ γὰρ ἐν τούτῳ ὁ μέν τίς ἐστι τὰ ἀλλό- 

15 τρια λαμβάνων χαὶ πλεονεχτῶν, ὃς οὐχ ἄχων ἔχει ταῦτα, 6 δὲ ἐλαττού- 
μενος, ἐφ᾽ οὗ τὲ ἑχούσιόν τε χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι χατηγορεῖται. εἰ ὃξ ἰδίως δ᾽ 

διχαιοῦσϑαι λέγοιεν οἱ ἠδιχηκότες ἐπανορϑούμενοι χαὶ ἐξισούμενοι τῇ ἀφαι- 
ρέσει οὗ ἐπλεονέχτησαν χαὶ ὥσπερ χολαζόμενοι, χαὶ οὕτως ἂν ὅμοιον εἴη 
τὸ ἀδιχεῖσϑαι χαὶ τὸ διχαιοῦσϑαι: ἄμφω γὰρ ἀχούσια. δυοίως δὲ χαὶ 

\ 2 ~ τὸ νοοῖ ς ΑΕ Υς Oto ΥΩ 90 ἐπὶ τοῦ διχαιοῦσθαι. ἣ αὐτή φησι ζήτησις χαὶ er πὶ τοῦ ἀδιχεῖσϑαι 
δ - Vv b} , an Vv nn ~ (2 , > \ \ Ν ~ ~ 

εἰπεῖν ἐστιν ἀχούσιον ἢ οὐ Ἢ μᾶλλον ἑχούσιον, ἐπεὶ TO διχαιοπραγεῖν πᾶν 
> cat > , 5 ~ ¢ , ὮΝ Ld 

G ἔστιν AVTLXELWLEVOY αὐτῷ SXNVGLOV εἰναι λέγει. 

Ρ. 1136221 Ἄτοπον δ᾽ ἂν δόξειεν. 

Ὅτι μὴ οἷόν τε λέγειν πᾶν τὸ διχαιοῦσϑαι ἑχούσιον, προστίϑησι λέγων 

25 ἔνιοι ὩΣ διχαιοῦνται οὐχ Exdvtec. εἶεν δ᾽ ἂν οὗτοι ἠδιχηχότες 
ὧν πλέον ἐχόντων ὃ δίχαιος τ ἔοιχε 68 διὰ τούτων συγχωρεῖν 

τὸ μὴ μόνον τοὺς ἠδιχηκότας ἐπὶ τῇ ὑπὲρ τοῦ διχαίου ἐπανορϑώσει διχαι- 

οὔσϑαι ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἠδιχημένους" οὗτοι γὰρ εἶεν μὴ ἄχοντες ἀλλ᾽ ἑχόντες 
Ν / lof > ~ e a. » σ 6 Ἂχ 

OLXALOVUEVOL OG0L EhatTOOVTAL, Ol O& AXKOYTES OG0L ἐπλεονέχτουν " οἱ ὁξ 
- 

80 ἄχοντες οὐδένα ἐπλεονέχτουν. 7 εἰπεῖν det ὡς τὸ ἀδιχεῖν πᾶν ἑχούσιον 

ὁμοίως χαὶ τὸ πον εἶν, οὕτω τὰ τούτῳ ἀντιχείμενα τό τε ἀδιχεῖσϑαι 
χαὶ τὸ διχαιοῦσϑαι ἔχειν ὡς Exdtepov αὐτῶν, ἣ πᾶν Exodstov εἶναι. ἡ 

πᾶν ἑχούσιον. δειχνὺς ὅτι μὴ οἷόν τε πᾶν τὸ διχαιοῦσϑαι ἑχούσιον εἶναι" 

εἴη δ᾽ ἂν δεδειχῶς ὅτι πᾶν ἄρα ἀχούσιον, χαὶ ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δεδειγμέ- 
35 νον, éx τῶν ἐπιφερομένων δῆλον: πότερον ὃ τὸ ἄδιχον πεπονϑώς" 

ἀντὶ τοῦ ὃ διχαιωϑείς, εἴ ye wy πᾶν τὸ διχαιοῦσϑαι Exodorov εἶναι δοχεῖ. 

οὐδὲ γὰρ τῷ πλεονεχτοῦντι xa αὑτό ἑχούσιον: ἢ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 

4 ἀχούσιον F: ἑχούσιον G 12 χατὰ seripsi: χαὶ FG 13 ἔχει FG: ἔχειν Diels 

19 χαὶ addidi: om. FG 24 λέγων seripsi: λέγει FG 3O εἰπεῖν δεῖ scripsi: εἰπὼν 

δεῖν FG 32. 33 ἢ πᾶν FG: ef πᾶν Aristoteles, cf. tamen lectionem codicis Mb» 

33 δειχνὺς FG: an δείχνυσι ἢ 36 μὴ Diels: μὴν FG 37 ὥσπερ xat ἐπὶ Aristoteles ἐ 

Comment. Arist. XX  TEustratius in Ethica. 16 
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, A > \ ~ ΄ =] , 3 ΄ , v ὟΝ ~ 

πράττειν χαὶ ἐπὶ τοῦ πάσχειν ἐστίν. ἀπορήσας ef ἔστιν ἀδιχεῖσϑαι 
ἑχόντα χαὶ χοινοποιήσας τὸν λόγον χαὶ ἐπὶ τοῦ διχαιοῦσϑαι ὡς ὁμοίως 
Vv 5 / \ \ 3> ~ \ ~ > ~ { A A >. ἔχοντος ἐχείνου τε πρὸς τὸ ἀδιχεῖν χαὶ τοῦ διχαιοῦσϑαι πρὸς τὸ διχαιο- 

| τε αὐτῶν 7 ἀμφοτέρων ἑχουσίων εἶναι 7 ἀχουσίων. ἰδ, πραγεῖν χαὶ ὀφειλόντων 
~ \ 2 \ A) v/s X > eC ς , - ΟὟ ‘ ~ 

5 χαὶ ἐπεὶ μὴ οἷόν te τὸ διχαιοῦσϑαι ἐχούσιον πᾶν λέγειν, προσϑεὶς νῦν 
΄ - » c ΄ 5 ~ > ~ 

πειρᾶται δειχνύναι, πῶς οἷόν te Exdtepov αὐτῶν [δειχνύμενον! πῶς wey 
> δ ΄ ΄ yp 7 σ ἈΝ ~ ΄ 
KO ούσιον, πῶς GE EXOUGLOY λέγειν * Oto φησιν ὠσπερ ETL TOV πράττειν 

\ 
χει (πράττειν δὲ ἣν τό te ἀδιχεῖν χαὶ τὸ δικαιοπραγεῖν). οὕτως Zeer χαὶ 

0d πάσχειν (πάσχειν δέ ἐστι τό τε ἀδιχεῖσϑαι ual τὸ διχαιοῦσϑαι). 
Ov Os soe 

Aes Aa 
\ >\ Ξ- ἊΜ. ‘ \ q? id , Ἁ pb! 

10 ἐπεὶ δὲ TOD ἀδιχεῖν χαὶ τοῦ oles γεῖν ἦν τὸ μὲν xa? αὗτό, τὸ δὲ 
\ ΠῚ ΄ \ \ ΡΝ ΄, Sp ΄ - 

χατὰ συμβεβηκός, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐπὶ τούτων ἕξει. ὡς οὖν 
ἐπ᾽ ἐχείνων λέγεται τὸ διττόν (ἀδιχεῖν te γὰρ ἦν τὸ μὲν xa αὑτό, τὸ 
ΔΑ ΄ / .ν \ > \ . ~ A ‘ 

δὲ χατὰ συμβε βηκός), δμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τοῦ διχαιοπραγεῖν. χαὶ τὸ 

ν ἀδιχεῖν xa? αὑτὸ χαὶ τὸ δικαιοπρθηεῖ ἵν xa αὑτὸ ἑχούσια, τὰ δὲ χατὰ 

15 συμβεβηχός. ἑχούσια δὲ οὕτως φησὶν ἔχειν χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀδιχεῖσϑαι (καὶ) τοῦ 
ΓΕ ω“ 

διχαιοῦσϑαι χαὶ ἔσεσϑαι Exatepov χαὶ τούτων διττόν, χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι χαὶ 

τὸ διχαιοῦσϑαι. ἐπεὶ γὰρ ἔστι τὰ Goma πάσχειν τε χαὶ βλάπτεσϑαι ἑχόντα 

χαὶ ἄχοντα. ὃ υὑὲν ἑχὼν ταῦτα πάσχων χατὰ συμβεβηχὸς ἂν εἴη ἀδιχού- 
΄ ὮΝ /F \ Vv Vv > 5 ’ ~ \ ΠῚ ᾿ 35 

wsvos, ὡς δείξει, χαὶ εἴη ἄν οὗτος ἀντιχείμενος τῷ χατὰ συμβεβηχὸς ἀδι- 
- o Vv > ΄ 53> ~ ΄ > ~ 

20 χοῦντι, οὕτως ἔχων οὗτος τὸ πάσχειν τε ual ἀδιχεῖσϑαι ὡς ἐχεῖνος τὸ 
~ > ~ ΄ , = ; ~ > ΄ \ 

ποιεῖν “OL ἀδιχεῖν, χατὰ συμβεβηχός. ὅ Te ποιῶν ἀδιχεῖ, ἄχων γάρ, χαὶ 
\ χὼν γάρ. ὃ δὲ χαὶ ἄχων τὰ Goma πάσχων χαὶ (Ol) ὃ πάσχων ἀδιχεῖται, 

τι δ ἃ ἴω Ἢ Vv 3 ΄ > ΄ ~ ~ 35 ~ 

βλαπτόμενος ἁπλῶς ἂν εἴη ἀδιχούμενος, ἀντιχείμενος τῷ ἁπλῶς ἀδιχοῦντι 
τ Ξ > ~ " > ~ ~ , 

χαὶ τούτων ὡς ὃ ἀδιχῶν ἔχει τὸ ἀδιχεῖν (ἁπλῶς γὰρ διότι ἑχών), οὕτως 
as \ e δ Ὁ ΄ \ δ Ὁ πῆς c ~ \ Cn » ΄ τὶ ee 

χαὶ ὃ ἀδιχούμενος τὸ ἀδιχεῖσθαι (ἁπλῶς yap οὗτος, ἄχων δέ). G αὐτὸς τῷ or 

λόγος xat ἐπεὶ τοῦ διχαιοῦσϑαι" 6 μὲν χατὰ συμβεβηχὸς διχαιούμενος ἑχὼν 
δηλονότι πάσχει τὰ δίχαια, ἀντιχείμενος τῷ χατὰ | συμβεβηχὸς διχαιοπρα- ΤΕΣ 

~ > x > >I , , 

γοῦντι, ὅς ἐστιν ἄχων τὰ δίχαια ποιῶν. εἴη δ᾽ ἂν οὗτος διχαιούμενος μό- 
νος, ὃ ἀδιχήσας χαὶ ἐπανορϑούμιενης. 

~ 

30 p. 1136231 Εἰ δ᾽ ἔστιν ἁπλῶς τὸ ἀδικεῖν. 

΄ \ 1 9 \ > 3/37 \ > 
Mera GQlvEtl ETL TO 620 TENOY T 6 Ayua τὸ εἰ αὗτος τις AVUTOV GOLKXE I 

OQ Ov 

~ \ » ς / ὟΝ 

χαὶ εἰ ἑχών τις ὅλως ἀδιχεῖται. διὸ εὐλόγως προστ 
/ > 

ἀπορία TH πρώτῃ τὸ πρᾶτον δὲ # ¥ ἃ δείχγνυσιν 
ὲ 

\ τῷ ἀποδεδομένῳ τοῦ ἀδιχεῖν, ὡς ἀδιχήσει τις αὐτὸς αὑτόν. εἰ γὰρ ἔστιν 
35 ἁπλῶς χαὶ χωρὶς La τὸ ἀδιχεῖν τὸ βλάπτειν ἑχόντα τινά, τὸ 

av id i} ΜΕΝ EEN x 53 a 2 oe ς τα fa > A Ἃ 

δὲ éxdvta ἐστὶ τὸ wh δι᾿ ἄγνοιαν GAN εἰδότα ταῦτα ἐν οἷς ἣ πρᾶξις, εἴη ἂν 

αὑτὸν ἀδιχεῖν. 6 γὰρ ἀχρατὴς ἑχὼν ἀδιχεῖ αὑτόν. εἰ ui εἰδὼς τὰ χαῦ᾽ 
σ ) ~ \ > , ¢ ~ ΄ > >\ ς A ς \ ἕχαστα χαὶ μὴ ἀγνοῶν τὰ εἰς βλάβην αὑτοῦ πράσσει, [εἰ δὲ Exdv αὑτὸν 

6 διχνύναι G δειχνύμενον FG: ego cancellavi ὥσπερ χαὶ ἐπὶ FG 10 δικαι- 

πραγεῖν G zat inseruit Diels 16. 17 xat τὸ δικαιοῦσϑαι scripsi: zat τοῦ διχαιοῦ- 
σϑαι FG 33 post πρῶτον δὲ rasura 23 fere litterarum F: totidem spatium G 

27 εἰ 68—p. 248,2 ef δὲ FG: cancellavi 
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. δ ~ 5 , ὟΝ \ Q? σ \ ‘ b) 

αδιχεῖ αὐτὸς TE εἰδὼς τὰ xa Exacta χαὶ μὴ eine y τὰ εἰς oy αὐτοῦ 

πράττει, ef ὃς] é 2 χὼν αὑτόν βλάπτει, χαὶ βλάπτοιτο ἂν ἑχών, ὥστε χαὶ ἀδι- 

χοῖτο ἂν ἐχὼν" ἀλλὰ χαὶ On’ ἄλλου ἑχών τις OV ἀχρασίαν βλάπτοιτο ἑχόν- 
τως, ὥστε χαὶ ἀδικοῖτο ἂν Exdvtws. 6 γὰρ ἀχρατῶς ὑπὸ ἐρωμ. μένης ἀπο- 

συλώμενος τὰ αὑτοῦ ἑχὼν βλάπτεται. 7 οὐχ ὀρϑὸς ὃ διορισμός: τῷ 

τοῦ ἀδιχεῖν διορισμιῷᾷ τὸ λεῖπον προστίϑησιν, οὗ προστεϑέντος οὔτε ἕαυτόν 

τις ἀδιχήσει εἰ wy χατὰ συμβεβηχὸς οὔτε ἑχὼν ἀδικήσει. ἔστι δὲ ὃ προ- 

στίϑησι τὸ παρὰ τὴν τοῦ βλαπτομένου βούλησιν. τότε γὰρ ἀδιχή 
ἀδικῶν, ὅταν ἑχὼν βλάπτῃ παρὰ τὴν βούλησιν τοῦ βλαπτομένουι βλάπτε- 
ται μὲν ae τις EXMY καὶ τὰ ἄδιχα πάσχει, ἀδιχεῖται δὲ oddel 

τὸ γὰρ παρὰ τὴν βούλησιν τὴν αὑτοῦ βλάπτεσϑαι ἀδιχεῖσϑαί 
τὸ ἀδιχεῖν τὸ Exovta βλάπτειν παρὰ τὴν βούλησιν τοῦ ΤῸΝ 

\ 

ὶ 
\ > δ 

δὲ ἀχρατὴς ἑαυτὸν βλάπτων, re co THY αὑτοῦ βούλησιν τοῦτο ποιεῖ 

ὌΡΟΣ ἐν 
εχὼων" 

χαὶ οὐχ ἀδιχεῖ (εἰ δὲ μὴ ἀδιχεῖ, οὐδ᾽ =) 7, οὐδὲ παρὰ τὴν αὑτοῦ βού- 
λησιν ποιεῖ GAN ἑχὼν χαὶ εἴη ἂν χαὶ βλαπτόμενος. οὐχ ἀδιχεῖται ὕπ᾽ 
Ὑ» ¢ \ 4 >) δῷ ~ σ ς , ¢ ἊΣ ea ΄ 

ἄλλου τε ἐχὼν βλαπτόμενος" οὐχ ἀδιχεῖται, ὅτι ἑχών" 6 δὲ οὕτως βλαπτό- ‘ a 

μενος οὐχ ἀδιχεῖται, ὅτι μὴ παρὰ τὴν βούλησιν thy αὑτοῦ βλάπτεται. ὁ 

δὲ ἀχρατὴς ὃ οὐχ οἴεται. ἣ δύναμις τῆς λέξεως αὕτη ἂν εἴη. οὐδὲ 
ὃ ἀκρατής, τοῦτο προσυπαχοῦσαι δεῖ, ὅτι ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀδιχεῖται: ἑχὼν γὰρ 

λάπτεται, εἴ ye ual ἑχὼν βλάπτει αὑτόν (ἦν δὲ τοῦτο ἀδιχεῖσϑαι), ἀλλὰ ’ i 
, \ \ \ ΄ a ΄ >) . \ v \ Sh ae mp ee ἃ πράττει, οὐ μὴν χαὶ ἄχων. τὸ δὲ 

5 4 ἑξῆς τοῦ πη: τὴν eee αὐτὸν πράττειν ἃ πράττει δειχτικόν ἐστιν. 
\ , 

ἐπ᾿ αὐτῷ γὰρ τὸ μὴ πράττειν χαὶ τὸ μὴ χινεῖν τὰ ὀργανιχὰ μόρια 

ἐπὶ τοῦτο χαὶ αὑτῷ αἴτιος τοῦ ἡττᾶσϑαι ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. ὥστε write ἀγνοῶν 
t | | Ι ΠΣ | | 

\ 3 

εἰ 
\ > 6 ~ ~ ΄, ς ~ Vv 

ta ἐν οἷς ἢ πρᾶξις τῆς βίας ἑαυτοῦ αἴτιος, Exdy ποιεῖται τὰ βλαβερὰ 
ς ΄ > 3X Ni Cae ~ \ ΄ > ~ b) 25 ἑαυτόν. εἰ ὃξ χαὶ ἐχὼν ποιεῖ, χαὶ παρέχει ἑχών: εἰ ὃὲξ τοῦτο, οὐχ ἀδι- 

σ \ χεῖται. ὁ GE τὰ αὑτοῦ διδούς, ὥσπερ “)μηρός Pea eu μη ΣΊΟΙ, τις 
οὗτοι ἀδικοῦσιν αὑτοὺς ἣ ἑχόντες, ἀδιχοῦσι γὰρ ὅσοι τε ἀχρατεῖς, προϊέμενοι 

> ~ > ΄ > τὰ αὑτῶν ἑχόντες, 6 te Vaduos 6 παρ᾽ Ὁμήρῳ χρυσᾶ ἀντὶ χαλχείων δοὺς 
δείχνυσι προσχρώμενος τῷ ἐπ᾽ αὐτοῖς εἶναι τὸ μὴ διδόναι, ὥστε ἐπ᾽ ad- 
τῷ ὄντος τοῦ μὴ διδόναι τὰ ἑαυτῶν ἑχόντες διδόασιν. εἰ δὲ ἕχόντες 

δόασιν, 7 δὲ δόσις ἐστὶν αὐτοῖς βλαβερά, Exdvtes ἄρα βλάπτονται. τὸ 
δῷ ~ 5 ox > we , ΄ +54) > ~ yw \ X ἀδιχεῖσϑαι οὐχ ἦν ἐν τῷ Exdvta βλάπτεσϑαι ἀλλ᾿ ἐν τῷ ἄχοντα. τὸ γὰρ 
ἀδιχεῖσϑαι τὴν ἀρχὴν οὐκ ἐν αὐτῷ ἔχει ἀλλ᾿ ἐν τῷ ἀδιχοῦντι: οὐ γάρ 

\ ἐστιν ἐχούσιον. δῆλον δὲ χαὶ gx τούτου, ὅτι χαὶ ἐπὶ tod ἀδιχουμένου τῷ 

τῆς βουλήσεως ὀνόματι ἐγρήσατο ἀντὶ τοῦ ἑχουσίου: χαὶ γὰρ 6 [Γλαῦχος | Ί (P7, ἴα 

te 
f. Or 

c 
{τ \ X rete > \ \ \ ‘ , > \ ,7 Ἂ ἐχὼν μὲν βλάπτεται, οὐ μὴν χαὶ χατὰ τὴν βούλησιν. οὐ γὰρ οἰόμενος ἢ ὃν 

αὑτῷ χαχὸν εἶναι τὸ ταῦτο διδόναι ταῦτα δίδωσιν. 

1 τὰ (ante εἰς) supra lin. F: om. G 4 éxdvtws FG: ἑχόντος scripseris 4. ὃ ὑπο- 

συλώμενος F 6 διορισμιῷ scripsi: διορισμοῦ FG 9 βλάπτη G: βλάπτει F 

10 γάρ FG: οὖν Aristoteles ἀδιχῆται G 16 δὲ FG: te Aristoteles 18 ὃ οὐχ 

FG et Aristot. codd. LbMbOb: οὐχ ἃ Aristot vulg. 22 ἃ πράττει scripsi: ἃ πράττοι 
FG 25 τῆς FG: τῆς te Diels 27 αὑτοῦ Aristoteles: αὑτῶ FG 29 map’ 

“θμήρῳ] IL. 2 236 35 τῶ G: τὸ F 36 ὀνόματι G: ὄνομα F 

τοῦ 



944 ANONYMI IN ETH. NICOM. V 12 [Arist. p. 119601 5—26] 

p.1136615 "Ett δ᾽ ὧν προειλόμεϑα. 

Α Je \ o τες > dp raz ἌΣ ~ a7 > ~ fa) 
Δόξει μὲν ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει ᾿ λέγειν περὶ τῶν δύο ἀποριῶν ἃς 

> 

νῦν 
΄« ΄ ἐκ / \ 5 \ Ld ¢ LO \ >) ~ 

προτίϑησιν ὡς OSOWUEVEAS χαι αὐτας λόγου τινῆς, WS TOF περι αὑτῶν THOELOT)- 

9) 3 

ἌΝ σ - = 

5 ὃ λέγει ὅτι ἐπὶ τῇ προϑέσει ἢ προεϑέμεϑα (ἦν 
΄ \ 26 > \ \ 5 Γ εἶ 5 a ~ 

οσύνης λόγον πληρῶσαι) δύο ἐστὶ τὰ λειπόμενα, περὶ wy εἰπεῖν δεῖ" ἔστι 
/ 

΄, \ “ va >> ~ ~ ΄ 5.3}. V 
χοως. TO Ὁ οὐχ OUTWS cyet 0000100 γὰρ αὐτῶν νη μήνξωξι. αλλ εστιν 

> 
0 

ὃς τὰ δύο ἃ τ RpOSEED GLY ὡς ἀπορεισθαν δυνάμενα χαὶ δεόμενα προσδιο- 

ρισμοῦ τινος ἕν μὲν πότερός ἐστιν ὃ ἀδιχῶν, πότερον ὃ oon παρὰ 
Ἁ 

THY 

»»7 \ ΄ N ΄ x \ ~ ΄ , ‘ Vv σ 

αξιᾶν τὸ πλξον yo λαβὼν παρὰ TOV VELUAVTO™ τὸ πλέον χαι ξχων" Ξτεροὴν 

ay 

10 6& εἰ ἔστιν αὑτὸν ἀδιχεῖν. ἤρτηται δὲ ἢ δευτέρα ἀπορία ex τῆς πρώ- 
΄ Ν 5» ~ , 

τῆς. ὡς χαὶ αὐτὸς λέγει. διὸ χαὶ πάλιν αὐτῆς ἐμνημόνευσε, χαίτοι 
\ 5 Ym | Vv δι 39\ [ἡ , as ~ 

περὶ ς εἴρηχε πρὸ aia Ett GF οὐδὲ ὁμοίως δύναται νῦν ἀπορούμε- 
\ 

a= 

οὐδὲ ape ὃ δὲ δίχαιος χατὰ τὴν βούλησιν ποιεῖται τὴν νομὴν. ἔστι 
\ 5 

τὶ τοῦ ἀχρατοῦς. ἐχεῖνος μὲν γὰρ οὐ χατὰ τὴν βούλησιν ποιῶν 

- σὴ 5 Aa) τῷ or wv Veyenc eas TENT NOTE =e ΒΒ ΟΞ 
10 τὸ ἀπορούμενον ἐπὶ τοῦ πρώτου ρηϑέν TOG, OTL Et SVOEYSTAL TOV UZGLKOUVTS 

a 

εἶναι τὸν ἀνίσως διανέμοντα χαὶ uy τὸν ἔχοντα χαὶ μὴ λαμβάνοντα 
as 

tO 
ΝΥ Jd Vv Cc ba ~ 5» ΄ ,ὔ Vs 5 ~ ΄ 

πλέον, ἔσται αὑτὸν ἀδιχεῖν.. εἰ γάρ τις νέμων τι ἄλλῳ πλέον ξαυτοῦ νέ- 

X "Ὁ ~ ΝᾺ ΄ , ΄ \ ΜΖ > ΘΙ, > 

, ἀδιχεῖται 6& ὑπὸ τούτου ὃ τὸ ἔλαττον λαμβάνων, αὐτὸ 
~ 
U 

, 38 

VEUWY COLKE 

2 ? 5 ~ \ v , plea a 4 : eae xv Ὁ 

20 ἔστι παρ αὐτῶ τὸ ἔλαττον λαυβάνων ανισως VEWOVTOS, AVTGS AY αὖτ 

a © ~ x 

Ὁ ||) ΄ δ - id » Ὁ \ , b) ~ σ ) bY 

πλεονεχτεῖν (δόϊξης γάρ) % τοῦ ἁπλῶς χαὶ xvptws ἀγαϑοῦ. ὥστ᾽ οὐχ 

bo σι 

Δ ae) ~ ay ~ ¢ +> ΄ > \ ΄ Cyr 4 
ο Ol ETLELKELS μαλιστα TOLOVOLV, αὑτὸν αηιϊχησξι. ει yap 0 avigmws 

Ά 
ον 

X > σ Ὁ) In/ >) > NE at ὯΝ ~ ~ A ~ αἀδιχοίη" ὅπερ οὐχ ἐδόχει οἷόν τε εἶναι. λύει GE τοῦτο πρῶτον μὲν τῷ τὸν 
~ ¢ ~ ~ id ~ ~ V5 s 3 \ ~ 

ἐν τῇ αὐτοῦ νομῇ μὴ ἁπλῶς αὑτῷ τὸ ἔλαττον νέμειν ἀλλὰ τοῦ 
΄ Vv Seah 2 ~ Ar \ ΄ > ra ~ 

ἰδομένου λαμβάνειν ἔλαττον, διὰ δὲ τοῦτο ἄλλου τινὸς μείζονος ἀγαϑοῦ 
te 

f.10r 
> b) ΄ ~ / δον >) ~ IEA S\ ied \ Ἁ 

ἔλαττόν ἐστιν αὑτῷ νέμειν, οὐδὲ ἐλαττοῦται. δεύτερον ὃὲ ὅτι μὴ παρὰ 
wv ~ ΄ > 5 

THY αὑτοῦ βούλησ ιν μηδὲ ἄχων ἐλαττοῦται χαὶ βλάπτεται" ἣν δὲ ἐν τούτῳ 

τὸ ἀδιχεῖσϑαι, οὐχ ἐν τῷ ἁπλῶς βλάπτεσθαι. εἰ ὃ 
>) 5 - o sy. οὐδ᾽ ἂν ἀδιχοίη ἐν τῇ οὕτω γινομένῃ ἀνίσῳ vou. 

~ 
l, 

\ ς ὃν o ΄ v \ ὃ Ν Δ; ΄ 

τινα ἄἀδιχε 0 OF οὑτῷ νέμων GUTE TOV ᾧ TO TASOV VEILe 

΄ 

t 

30 τὸν τὸν ΕἾ τὸ ἔλαττον. εἰ γὰρ ἐνδέχεται τὸ πρότερον λεχϑέν, τὸ a 
ἐπὶ τοῦ πρώτου λεχϑέντος τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι εἰ ἐνδέχεται 

ἀδιχοῦντα τὸν ἀνίσως διανέμοντα χαὶ μὴ τὸν ἔχοντα χαὶ λαμβάνοντ 
id ~ \ 

πλέον, ἔσται αὑτὸν ἀδιχεῖν: χαὶ πῶς, οὕτως δείχνυτα!. εἰ γὰρ ὃ avicw 
A , 3 ~ ba) ~ ἊΝ id \ , 7 v . , NE 

VEUWY COLXEL, AOLXELTAL OS ὑπὸ TOUTOD 9 TO ἔλαττον λαμβάνων. AUTOS 
z lé > ΄ ? ¢ ~ \ ΄ 3 Lé pe | 

35 ἐστιν ὃ Tap’ Eavtod τὸ ἔλαττον λαμβάνων, ἀνίσως νέμοντος, αὐτὸς 
Α 
ξ 
~ 
ο 

΄ 

Ne 
οξ 

» 
αν 

ἈΝ 5 f io A >) sas Σ᾽’, ΓΝ , ad b) 

αὐτὸν ἀδιχοίη, ὅπερ οὐχ ἐδόχει οἷόν te εἶναι. λύει ὃ ἐπάγων ave ρὸν 

ὲ χαὶ ὅτι ὃ διανέμων ἀδιχεῖ. λύσας τὸ δοχοῦν ἐνίστασϑαι, τὸ εἶναι 
ὟΝ ~ +> δου > bid _ , 

τὸν ἀδιχοῦντα τὸν νέμοντα ἀδίκως, δῆλόν φησιν εἶναι ὅτι ὁ ἀδίκως διανέ- 
nla Md 2 \ \ \ 5»»ἤ,ἅ 5 » Ὁ CP OW. EEN = ἊΝ m \ >~ 

υὼν ανισος ἔστι χαὶ παρα τὴν αξιαν aK οὐχ 0 cywv τὸ πλξον. AXEL o7- 

5 xpoctéueta Usener: προσεϑέμεϑα FG 8 πότερός scripsi: πρότερος FG 

τὸ νῦν ἀπορούμενον καὶ tO? 16 χαὶ corr. ex χἂν FG 26 αὑτοῦ seripsi: 

FG 29 6 δὲ οὕτω νέμων bis G 

12 an 

αὐτὴν 
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, > ? 5 3 κι 

hav ἐστιν ἐξ οὗ προστίϑησι τὸ ἀλλ᾽ οὐχ ὃ τὸ πλέον ἔχων (ἀεί). τὸ ἀεὶ 
4 re > se \ \ 597 σ Ἁ προσέϑηχεν ὅτι δείξει χαὶ τὸν ἀδίχως νέμοντα πλέον ἔχοντα. ὥστε χαὶ 

> , ~ oe Vv ἢ ~ ΄ ~ ‘ 

οὗτος ἀδιχῶν πλέον ἔχει. οὐ μὴν πᾶς ὃ τὸ πλέον ἔχων ἀδιχεῖ. οὐ γὰρ 
~ ΄ / Vv ~ an} > ~ 

πᾶς ὁ τὸ πλέον ἔχων ἐν νομῇ ἤδη adrxsi- χαὶ yap ὃ παρ᾽ ἄλλου λαβὼν 
vw Ἁ >) 

5 ἄχων μὲν χαὶ χωρὶς πραγματείας. οὐ γὰρ ᾧ τὸ ἄδιχον ὑπάρχει, ἤδη 
\ >> ~ 5 \ > \ fe ΄ ~ ~ \ [4 2 - 

χαὶ ἀδιχεῖ, ἀλλὰ δεῖ πρὸς τούτῳ χαὶ ἑχόντα τοῦτο ποιεῖν χαὶ ἃ ἐν τοῖς 
- > > ie δα > ‘ te SAN SS oe) “τ = o> Διρεὶ = mnie ae - 

πρὸ TOUTWY εἰπε “AL | προσιρούμενον EXWY OF TOLEL OUTOS EV ῳ τ ἄρχῃ £.10v 
~ the > a ? ἊἋ 

τῆς πράζεως. ἐν τῷ διανέμοντι ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῷ λαμβάνοντι. FH τὸ 
/ ND! σ ᾿ , - "» 5 e 

εἰρημένον φανερὸν δὲ χαὶ ὅτι ὃ διανέμων ἀδιχεῖ ἀλλ᾽ οὐχ ὃ τὸ 
10 πλέον ἔχων. 

5 ~ ~ ΕΣ i 

/ETOL τὸ ποιεῖν Tat οὐ TAS ὁ TOLWY τι AOLKOY ἀδι- [2 Al oO, τ Φ aig Pad R = ee va » © » τὸ 
~ ~ ΄ > id ~ ~ 

ust ἁπλῶς, λέγει ὅτι χαὶ ὁ διανέμων ἀνίσως, ἂν μὲν ἑχὼν τοῦτο ποιῇ: 

ἁπλῶς ἀδιχήσει χαὶ ἄδιχος ἔσται, ἐὰν δὲ μὴ ἑχών, χατὰ συμβεβηχὸς ἔσται 

15 ἀδιχῶν. οὕτω γὰρ “al τὰ το λέγεται χτείνειν te χαὶ ἀδιχεῖν χαὶ 7 
᾿ \ ΄ ’ τὶ Ὁ: ~ σ >\ 

χεὶρ χαὶ ὁ χελευσϑεὶς οἰχέτης χατὰ συμβεβηχός, ody ἁπλῶς, ὅτι μηδὲ 

προαιρούμενος. ἣ ὡς τὸ ποιεῖν χατὰ Se SE: οὕτω χαὶ τὸ πλέον ἔχειν 

χατὰ συμβεβηχὸς ἀδιχεῖν ἐστιν. ἁπλῶς δὲ χαὶ χυρίως ἀδιχεῖ 6 ἑχὼν ἄχοντα 
χαὶ παρὰ τὴν βούλησιν βλάπτων. ἁπλῶς χαὶ χυρίως ἀδιχεῖται ὁ παρὰ τὴν 

΄ ND CaN def + ΄ \ n \ a = 

20 βούλησιν χαὶ ἄχων ὑπὸ τοῦ Exovtos βλαπτόμενος, χατὰ συυβεβηχὸς ἀδιχεῖται 
¢ ς ~ la [4 ~ 

6 ἑχὼν ὑπὸ τοῦ ἄχοντος βλαπτόμενος. ἔτι εἰ μὲν ἀγνοῶν ene εἰ- 

πὼν ὅτι πολλαχῶς τὸ ποιεῖν χαὶ ἀδιχεῖν λέγεται (χαὶ γὰρ χαὶ χαϑ᾿ αὑτὸ 

χαὶ χατὰ συμβεβηχός, ὥστε χαὶ τῶν ἀνίσως νεμόντων ὃ μέν ἐστι χατὰ 
[4 Ἂ af ~ ΄ ba ~ wv ἮΝ oa ~ 7 e δι ) 

συμβεβηχὸς ἀδιχῶν, ὁ ἀδιχῶν ἄχων 7 ὅ τι τοιοῦτον ποιήσας, 6 δὲ χαϑ 
c , ~ a ~ δ [ΑἹ , \ fy) / wv 37 \ 

25 ato) νῦν διαιρεῖ χαὶ ὃν τότε χατὰ συμβέβηχος ἔλαττον ἠδίχησε χατὰ τὴν 
Φ' ἢ , \ 4 3S ~ , Q\ \ ¢ , [Δ > "νῷ a 

διαίρεσιν ταύτην φησὶ μὴ ἀδιχῆσαι, μόνον δὲ τὸν Exdvta ὃς ἣν ἄδιχος, ὃς 
50" ~ Ὁ ~ \ Pw Ae. Y> » σ \ > ρμῶ aee, >] 7 

εὐθὺς τῷ ἀδιχεῖν χαὶ πλεονεχτεῖ ὡς ἔδειξε. ὥστε χαὶ εἰ τοῦτό τις ἐποίησε 
Ἴ τὸ τὸν ἀδιχοῦντα en σεν χαὶ τοῦτο ἔχει , ἑχὼν ἄνισα νέμων. 6 γὰρ 
vetuac ἄχων εἴτε διχαίως εἴτε ἀγνοῶν, ἴδικος νῦν Ἱνωρίζεται χαὶ ἑχών. 

80 6 μὲν οὖν ἀγνοῶν οὐχ ἀδιχεῖ χατὰ τὸ ἔ δγγραφον νόμιμον χαὶ δίχαιον. 
οἵ γὰρ νόμοι οὐχ εἰσὶ F γνώμῃ τε τῇ αὐτοῦ χρίνειν ἕχαστον. χαὶ διὰ τοῦτο 
ἐν οἷς 6 χρίνων ἀγνοήσας τὸ ἄδιχον ἔχρινεν, οὐχ ἔστιν ἢ χρίσις ἄδιχος 

> 
αὕτη [τῇ] κατὰ τοὺς νόμους. ἔστι μέντοι ὡς ἄδιχος, φησίν, ἐπεὶ μὴ ταὐ- 
τὸν τό τε νόμιμον | χαὶ δίχαιον χαὶ τὸ πρῶτον, πρῶτον λέγων τὸ φυσι- ,'F. 

35 χόν τε χαὶ ἁπλῶς. χατὰ υὲν γὰρ τὸ φύσει δίκαιον 7 ἄνισος χρίσις ἄν τε 

ὑπὸ εἰδότος ἄν τε ὑπὸ ἀγνοοῦντος χριϑείη ἄνισός ἐστιν, εἰ δὲ ὃ νέμων 
τοῦ ΕΠ τὸ ἐν τῇ νομῇ ἴσον te χαὶ δίκαιον αὑτῷ αἴτιος εἴη. διὰ γὰρ 
τοῦτο εἴη ἂν οὕτως εἰπηλὼς τὸ ἔστι δ᾽ ὡς ἄδιχος. πῶς γὰρ γινομένη 

ἘΠ, ἄγνοια ἄδικον ἀποφαίνει τὸν ἀγνοήσαντα" ὃ γὰρ ἀγνοῶν, μὴ δι᾽ ἄγνοιαν 

1 ἀεί addidi: om. FG 5 μὲν F: om. Ὁ 11 εἰ FG et Arist. cod. Lb: ἐπεὶ 

Aristot. vulg. 24 τοιοῦτον F: τοῦτο G 31 οὐχ οἷοί τέ εἰσι γνώμῃ τῇ Diels 

33 τῇ FG: cancell. Diels φησίν scripsi: φασὶν FG 
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10 

15 

τ or 

30 

X 

is πρώτοις, ἄδιχος ἂν εἴη: χατὰ δὲ τὸ ἔγγραφον οὐχ 

Ξ ὲ ἐπιτιμῶνταὶ of οὕτω χρίναντες ὡς ἀδιχήσαντες. ὁ δέ 

ye εἰδὼς χαὶ γνωρίζων χαὶ χρίνων ἀνίσως πλεονεχτεῖ χαὶ αὐτός: παρὰ 
γὰρ ᾧ τὸ πλέον νέμει ἣ τιμήν τινα ae ἢ χάριν ᾿ἀπολαμβάνει τινά. 
ἀλλὰ χαὶ ἔλαττον νέμει ἀμυνόμενος αὐτὸν χαὶ τιμωρούμενος ὡς ἐχὃρόν. 

χαὶ οὕτω λαμβάνει τι χαὶ πλεονεχτεῖ. ὡς yap 6 ἐπ᾽ ἀργύρῳ χρίνας τὸν 
ἀγρόν τινι ἀδιχεῖ, nator οὐχ ἀγρὸν ἔλαβεν ἀλλά τι ἀντὶ ἀγροῦ, οὕτω καὶ 

ὃ ὁτιοῦν ἀντὶ τῆς ἀνίσου χρίσεως λαμβάνων ἐπλεονέχτησεν ἑχών" οὕτω 
> 

χαὶ ἀδιχεῖ. πᾶς δὲ 6 ἑχὼν ἄδικόν τι χρίνας διά τι τοῦτο ποιεῖ. διὰ oO, oO ο΄ ὦ“ 

τούτων δείχνυσιν ἀδιχοῦντα τὸν ἑχόντα ἀνίσως νέμοντα ἣ χρίνοντα. ἔξαι- 
ρεῖται ὃὲ τοῦ ἀδιχεῖν ποτε χαὶ ᾧ τὸ πλέον νέμεται. εἰ γὰρ ἐχόντι χαὶ 

πραγματευομένῳ τοῦτο περιγίνοιτο χαὶ δεχάζει τὸν νέμοντα ἣ χαὶ ἀπα- 

τῶν τις ἀδιχεῖ χαὶ πλεονεχτεῖ, ὥστε χαὶ διὰ τοῦτο εὐλόγως προσέϑηχε 
τῷ ἀλλ᾽ οὐ τὸ πλέον ἔχων τὸ ἀεί. ἢ τιμωρίας. καὶ γὰρ ἀμυνόμενος 
βλάπτει τὸ ἔλαττον νέμων αὐτῷ ἣ τῷ αὐτῷ τιμωρούμενος αὐτόν" xa 
οὕτω λαμβάνων τι καὶ πλεονεχτῶν τὸ πλέον αὑτῷ διὰ τῆς τιμωρίας ποι- 

ούμενος. 

Mn 
ς Ὁ) v - » > iS ~ 

p.113724 Ot δ᾽ ἄνϑρωποι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς οἴονται εἶναι τὸ ἀδιχεῖν. 

Δείξας ὅτι ἢ διχαιοσύνη χαὶ ἢ ἀδιχία ἐν τοῖς ἑχουσίοις εἰσὶ χαὶ ἐφ᾽ 
Leta! Ῥ ~ x J \ \ mies An Coy ΡΞ τ ἈΝ ΕΣ ς = > C = ἡμῖν (τοιαῦτα το τὸς προαίρεσιν) νῦν πῶς εἶπε τὸ ἐφ Fuiv, διαρϑροῖ. 

- ie, 5 > c ~ IQs’ ” 2 , " A 

οὐ γὰρ τοῦτο oe ὅτι μὴ ἐφ᾽ Fulv τὸ ἀδίκοις ἣ δικαίοις εἶναι (παντὸς 

γὰρ το ἐφ᾽ ἡμῖν αἱ ἀρεταὶ χαὶ αἱ χαχίαι), ἀλλ ἔστιν ὃ δείχνυσι 
ὅτι μὴ ὅτε ϑέλομεν ἄδιχοι ἣ δίχαιοί ἐσμεν" χαὶ τοῦτο ἔδειξε τῷ προσθεῖναι Ἐ af 

διὸ χαὶ τὸ δίχαιον εἶναι ῥάδιον ἡγοῦνται. χαὶ γὰρ χαὶ τύραννον 

ἀνελεῖν ἐφ᾽ ἡμῖν μὲν χαὶ χεῖται χαὶ ἔστιν, οὐχ ὅτε δὲ ϑέλομεν τοῦτο ποι- 
etv οἷοί τέ ἐσμεν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν χαὶ χαχιῶν ἔχει. διὸ 'χαὶ 

τὸ δίχαιον εἶναι padtov. τὸ 6 οὐχ ἔστιν εἰ γὰρ Fy ἐφ᾽ ἡμῖν 
ὥστε ὅτε βουληϑείημεν εἶναι ἡμᾶς τοιούτους, ῥάδιον ἂν ἣν" νῦν δὲ ἐπεὶ 

\ 

᾿ 
ie A 2 \ \ , - 5 ΄ A > σε Plat > 5 

at τε ἀρεταὶ χαὶ χαχίαι ἕξεις εἰσί, τὰς δὲ ἕξεις οὐχ οἷόν τε ἔχειν eddt 8 

τῷ βουληϑῆναι ἀλλὰ δεόμεϑα πρὸς τὴν χτῆσιν αὐτῶν χαὶ ἐθῶν xat ἀσχή 
Y 9.9 / ΘῈ ¢ > σ΄ ἃ >qQ) > 

σεως χαὶ διδασχαλίας, δῆλον ὡς οὐχ ὅτε ϑέλομεν εὐθὺς ἐσόμεϑα τοιοῦτοι. 
‘ 

ὡς γὰρ tas τέχνας ἐφ᾽ ἡμῖν μὲν τὸ μανϑάνειν, οὐ μὴν ὅταν ϑέλωμεν 

ἔχομεν αὐτὰς ἣ ἀποβεβλήχαμεν ἔχοντες αὐτάς, οὕτω χαὶ ἐπὶ ἀρετῶν χαὶ 
χαχιῶν ἔχει. χρόνου γὰρ χρεία πρὸς τὴν τῶν ἔξωϑεν ἕξεων ee ποι- 
σαι μὲν γὰρ ἄδικόν τι ἣ δίχαιον ῥάδιον χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν. χαὶ γὰρ ἀντίκειται 
ἡμῖν ὅτι εἰ ὃ οὐχ ἑχών πως ποιῶν τὰ ἄδικα ἄδικος, οὐδ᾽ 6 τὰ δίχαια dtxaros, 

" , > Ε oN tek 
πῶς ὅταν ἀπὸ ἕξεως τοιαύτης αὐτὰ ποιῶσιν, ἤδη of μὲν δίχαιοι, οἱ δὲ 

1 ἐν τοῖς πρώτοις] B2 p. 1110025 E10 p. 1136a6 4 tO scripsi: τὸ corr. in 

ὦ Ε: ὦ ἃ 11 ordo turbatus cf. p. 244, 36 14 ody ὃ τὸ πλέον ἔχων Aristoteles 
p- 1156 >26 18 οἴονται Aristoteles: οἷόν te FG 23 ὅτι Diels: to FG 24 ῥάδιον 

Aristoteles: ῥᾷον FG 32 ϑέλωμεν seripsi: ϑέλομεν FG 36 ὁ Ε: om. G 
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3 3\ σ Ἁ ἄδιχοι, ὃ οὐ ῥάδιον οὐδὲ ὅτε βουλόμεϑα περιγίνεται ἡμῖν. οὐδὲ τὸ γνῶναι 

δὲ τὰ δίχαια 7 ἄδιχα ῥάδιον, ὡς οἴονται οἱ ἄνϑρωποι. λέγουσι γάρ, ὥς φα- 

σιν, οἱ νόμοι περὶ δικαίων τε χαὶ ἀδίχων" τὸ OF γνῶναι τὰ ὑπὸ τῶν νόμων 
, 39. ΦῸ > 

λεγόμενα ODLOEY OTOVOALOY, OD [ὩΣ 
- or 

χαλεπὸν συνιέναι τὰ ὑπὸ τῶν νόμων λεγό- 

δί 5 μενα. ἔστι δὲ χαὶ εἰδέναι τὰ δίχαια χαὶ ἄδιχα, πλὴν χατὰ συμβεβηχός" 
οὐ γὰρ ὁ οὕτως αὐτὰ εἰδώς, οἷς συμβέβηχε διχαίοις 7% ἀδίχοις εἶναι τὰ 
αὐτὰ εἶναι, οὐ μὴν χαϑό ἐστι δίχαια χαὶ ἄδιχα. τοῦτο δέ ἐστι χατὰ συμ- 
βεβηχὸς εἰδέναι, GAN οὐχ ἁπλῶς χαὶ χυρίως. τὸ γὰρ εἰδέναι τὰ δίχαια 

ἔστι μὲν ὡς τὸ | εἰδέναι χατὰ τὰ ὑπὸ τῶν νόμων ἀγορευόμενα δίχαια, i 
10 ἔστι xal 6 πῶς ποιῶν αὐτὰ δίχαιος. οὐ γὰρ 6 ὁπωσοῦν ποιῶν. τὰ χατὰ 

τοὺς νόμους δίχαιος. ὃ ἀποδιδοὺς τὴν παραχαταϑήχην ἐπιβούλως ὑπὲρ 
τοῦ πλέον τι λαβεῖν αὖϑις μὴ ἀποδιδούς, ἄδιχος" χαίτοι ποιεῖ τὸ ὑπὸ τῶν 
νόμων χελευόμενον. τὸ δὲ τοῦτο εἰδέναι πλέον φησὶν ἔργον εἶναι χαὶ ya- 
λεπώτερον τοῦ τὰ ὑγιεινὰ εἰδέναι. χαλεπωτέρα γὰρ ἣ τῶν διχαίων γνῶσις 

15 τῶν ὑγιεινῶν ὅσῳ χαὶ τὸ δίχαιον εἶναι τοῦ εἶναι ἰατρὸν χαλεπώτερον. ὡς οὖν 
ἐπ᾽ ἐχείνων τὰ μὲν οἷς χρῆται ὃ ἰατρὸς πρὸς ὑγίειαν ῥάδιον εἰδέναι, οἷον μέλι 
οἶνον ἐλλέβορον χαῦσιν τομήν, οὐ μὴν τὸ ταῦτα εἰδέναι ἐστὶ τὸ εἰδέναι τὰ 
ὑγιεινά, εἰ μὴ χατὰ συμβεβηχός" τὸ γὰρ τὴν τούτων χρῆσίν τινα εἰδέναι, 
ὅτε χαὶ πῶς χαὶ μέχρι πόσου προσφέρειν, οὐχέτι ῥάδιον, ἀλλὰ τοσοῦτον 

20 ὅσον ἰατρὸν γενέσϑαι, ἐπεὶ χαὶ ἰατροῦ τὸ ταῦτα εἰδέναι. GAN ἢ χατὰ 
συμβεβηχός. διὰ τὸ τυχὸν συμβεβηχέναι τοῖς οὕτως ἐξ ἀχοῆς γινωσχομέ- 
νοις διχαίοις εἶναι. Ov ἣν αἰτίαν οἴονται ῥάδιον εἶναι of πολλοὶ τὸ εἰδέναι 

7% > = \ > . δ᾿ \ v> > 
τὰ δίχαια χαι τὰ COLKa χαὶ TO οΟοἰχᾶάϊον χαι τὸ ἄδιχόν τιν ὅτε ϑέλει ξεινα! 

a o- ἐπ᾿ αὐτῷ, διὰ τὴν αὐτὴν ταύτην γοῦνται χαὶ τοῦ dtxatov οὐδὲν ἧττον 

25 ἀδιχεῖν χαὶ τοῦ ἀδίχου, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον δύνασϑαι τὸν δίχαιον τῶν πολλῶν 
χαὶ τ γα χαὶ συγγενέσϑαι γυναιχὶ καὶ πατάξαι τινὰ ὁμοίως χαὶ 

τὸν ἀνδρεῖον τὴν ἀσπίδα ἀφεῖναι. μᾶλλον δ᾽ ἂν λέγοιντο οὗτοι δύνασϑαι 
\ ταῦτα, xa ὅσον ἴσασιν αὐτὰ μᾶλλον. tod γὰρ τὸ ἐναντίον εἰδότος χαὶ 

‘ 

b] > \ Ὁ - ~ ΄ Ὑ σ 

τὸ ἐναντίον εἰδέναι. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ταύτης αὐτῆς τῆς αἰτίας αἴτιον, ὅτι 

80 γοῦν ἡγοῦνται τὸν ἄδιχον ποιήσαντα ἤδη χαὶ ἀδίκως ποιῆσαι χαὶ ἄδιχον 
εἶναι. τοῦτο δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. οὐ γὰρ τὸ ὁπωστιοῦν ποιεῖν ὡς δεῖ 

- 5 ) Ἃ ξ΄ Q = ¢ 2 « ΄ [4 7 LSS ooN 3. ἄγαν, ΤῸΝ 

ποιεῖ, ἀλλ ἂν ὃ δοῦλος ὡς δοῦλος ποιήσῃ TL’ ὁμοίως οὐδε τὸ αδιχεῖν τὸ 
τ vay τῇ e , ’ > oF ἌΡΑ ΜΕ c 

ὁπωσοῦν ἄδικον | ποιεῖν, ὡς πολλάκις εἴρηται, ἀλλὰ τὸ xa ἕξιν τοιάνδε “δ, ov 
χαὶ οὕτως ἔχοντά te χαὶ διαχείμενον. οὐ γὰρ to ἁπλῶς τέμνειν ἰατρεύειν 

86 ἐστὶν ἀλλὰ τὸ ual? ἕξιν χαὶ ἐπιστήμην ἰατρικήν: εἰ δὲ τὸ xa? ἕξιν τὰ 
ἄδικα ποιεῖν ἀδιχεῖν ἐστιν, οὐ μόνον οὐ ῥάδιον τῷ διχαίῳ τὰ ἄδιχα ποιεῖν, 

ἀλλὰ ual ἀδύνατον. ὡς γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ βιβλίου, αἱ μὲν ἐπιστῆμαι 

τῶν ἐναντίων εἰσίν, οὐχέτι δὲ χαὶ αἱ ἕξεις. 

1 Ὁ, ΗΠ: iG 2 λέγουσι seripsi: λέγει FG 3 περὶ mut. in παρὰ G: παρὰ F 
6 οἷς FG: ὡς Diels 23 τὸ ἄδιχον G: ἄδικον F 27 ἀφῆναι FG λέγοιντο 

οὗτοι scripsi: λέγοιτο ταῦτα FG 80 ἄδικόν τι Michael 37 ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ 

βιβλίου] Γ 1 p. 1129418 
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AJ ὃ“ ans Ἦν θ᾽ 
Ρ.1181120 Ἔστι δὲ τὰ δίκαια ἐν τούτοις. 

ran Τὸ διὰ τῆς λέξεως ταύτης δηλούμενον εἰ χαὶ ἀσαφὲς GAR οὖν τοι- 
οὗτόν ἐστι. φησὶ γὰρ ὅτι τῶν διχαίων τὸ μέν ἐστι νεμητιχὸν τὸ ὃὲ ἐπα- 
νορϑωτικόν, ταῦτα δὲ ἐν τούτοις ἐστίν, ἐν τοῖς μετέχουσι τῶν ἁπλῶς ἀγα- 
Q~ > ae Gans ὙΠ ς Ὁ , ΄ ~ ὯΝ > O 7 ia \ ~ Cow 

5 Vay, ἐν otc ἐστι χαὶ ἢ, εὐδαιμονία. ἁπλῶς 6& ἀγαϑά ἐστι τὰ τῇ αὑτῶν 
ΕῚ QO” \ a) wv Ψ 4 \ 5 ΄ 5 Qi Vv ~ . ‘ , 

φύσει dyad, τὰ δ᾽ ἄλλα ὀργανιχὰ χαὶ δυνάμει ἀγαϑὰ ὄντα τοῖς χατὰ φύσιν 
ἔχουσιν οὐ τοῖς παρὰ φύσιν: ταῦτα δέ ἐστιν ἐν οἷς ὑπερβολὴ χαὶ ἔλλειψις, 

> 

ὡς πλοῦτος τιμαὶ δυναστεῖαι πολιτιχαὶ (χαὶδ εἴ τι τοιοῦτον. ἐν τούτοις 1ὰρ Ss 

5 

περβολὴ χαὶ ἔλλειψις, Ev τούτοις χαὶ τὸ πλεονεχτεῖν χαὶ μειονεχτεῖν. χατ᾽ 

10 ἀρετὴν δὲ οὐ γίνεται πλεονεξία. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τὴν ἄλλου ἀρετὴν λα- 
βόντα τινὰ 7 βιασάμενον ἀφελέσϑαι ὥσπερ χρήματος χτήματα πολλὰς 

τιμάς. τούτου γὰρ δηλωτιχὸν νῦν τὸ ἔχουσι γὰρ χαὶ ὑπερβολὴν χαὶ 

ἔλλειψιν. τῷ γὰρ δύνασϑαι τούτων τῶν ἀγαϑῶν χαὶ πλέον τινὰ ἔχειν χαὶ 

a A - Ἐν . Narco παρὰ THY τούτων διανομήν Te χαὶ ἐπανίσωσιν τὰ ὃδίχαιά 

περὶ γὰρ τὴν τῶν ἀγαϑῶν ἐπανίσωσίν χαὶ νομὴν τὸ δίχαιον, ἐπε 
ye “π΄ ὧν 

- 5 

, 

δίχαιόν TL τῶν εἰρημένων ἐστιν. 

τε 
οἷς γε τοιοῦτον ἀγαϑόν, τούτοις οὐδὲ 

οἷς γὰρ οὔτε πλοῦτος οὔτε δόξα οὔτε ἀρχὴ οὔτε τι τῶν τοιούτων ἐστὶν 
ἀγαθῶν, ἃ χαὶ μόρια ἐχάλεσε, τούτοις οὐδὲ δίκαιόν τί ἐστι νεμητιχὸν ἢ 
ἐπανορϑωτιχόν: ἐν γὰρ ἀγαϑοῦ τινος ἢ ὠφελίμου νομῇ ἴσῃ κατ᾽ ἀναλογίαν 

20 τὸ νεμητιχὸν δίκαιον χαὶ ἐπανορϑωτιχόν, εἴ γε ἐπανισοῖ τὸν πλεονεχτοῦντα 
χαὶ τὸν πλεονεχτούμενον. ἔστι GE 6 πλεονέχτης οὐχ ἐν τῷ τυχόν τι πλέον 

αὑτῷ νέμειν ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἀγαϑοῦ τινος" διὸ χαὶ οἱ ἀδιάφορα τὰ τοιαῦτα 
τοῖς ἀνθρώποις λέγοντες χαὶ ἔτι ὑᾶλλον μηδὲ ἀξίαν τινὰ διδόντες αὐτοῖς 
ἀλλ᾽ éx ἴσης αὐτὰ λέγοντες. τοῖς ἀντιχειμένοις, ὧν ἦν πρότερον ὑὲν 

25 Δριστώνυμος, νῦν δὲ χαὶ [[λατωνιχοΐί τινες εἶναι προσποιούμενοι, ὑποδυύ- 
μενοι δὲ τὴν δόξαν, ὧν εἶναι χαὶ ᾿Αττιχὸς δοχεῖ. οὗτοι δὴ χαὶ παντάπασι 

τὴν διχαιοσύνην ἄχρηστον ἀποφαίνουσιν: οὔτε γὰρ τῶν χατὰ τὰς ἀρετὰς 
αἀγαϑῶν ἣ δικαιοσύνη νεμνητιχὴ ἣ ἐπανορϑωτιχή; τό τέ τινα ταῦτα ζητεῖν 
τῶν πάνυ ἀδιαφόρων ἄχρηστόν ἐστιν. οἷον ἴσως τοῖς ἴσως 

80 πρόσχειται διὰ τὸ ἀλλαχοῦ αὐτὸν εἰπεῖν ὡς οὐχ ἔστιν ἀρετὴ ϑεοῦ τῷ 

ἀνώτερον ἀρετῆς αὐτὸν εἶναι. τοῖς δ᾽ οὐϑὲν μόριον ὠφέλ ὑμὸν: οἷς 
γὰρ μηδὲν τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν νομῇ τε χαὶ Le (ise οἷς δὲ ἢ ποιὰ τού- 
τῶν νομή τε χαὶ ἰσότης ὠφέλιμος, χαὶ μέχρι τινὸς oe eva 7 μειούμενα 
ὠφελεῖν τοὺς ἔχοντας δύνανται χαὶ ἐν τῇ TOL χρήσ ive ὧν χαὶ συμμι- 

35 fet τὸ ὠφέλιμον ἐν τούτοις ἐστὶ χαὶ τὰ δίκαια, χαὶ ove ἐστιν ἀνϑρώπι- 

voy ἀγαϑὸν διχαιοσύνη. 

8 χαὶ Usener: om. FG 12 οἵ. variet. codd. Aristot. 14 διανομήν Usener: 

distribucionem versio latina: δύναμιν FG 25 Ἀριστώνυμος] v. Platon. Rep. I 9285 

26 δόξαν FG: στοάν coni. Usener δὴ Usener: δὲ FG παντάπασιν F: om. G 

30 ἀλλαχοῦ] Magna Moral. Β 5 p.1200>14 (Michael vero intellexit Eth. Nic. E 10 

Ρ. 11384628) 32. 33 οἷς μὲν γὰρ Diels 
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Ρ. 1137231 | Περὶ δὲ ἐπιειχείας χαὶ tod ἐπιειχοῦς. 

‘Qs τοῦ ἐπιειχοῦς χαὶ τῆς ἐπιειχείας περὶ τὸ ἐπανορϑωτιχὸν δίχαιον 
» "Ὁ 

χαταγινομένων νῦν περὶ αὐτοῦ ποιεῖται τὸν λόγον χαὶ ἐπαπορεῖ, Ader δὲ 
μάλα ἐπιστημόνως. φησὶ γὰρ ὅτι τὸ ἐπιειχὲς ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ὁρᾶται 

5 

5 παρὰ τὸ δίχαιον. χαὶ γὰρ ἤτοι τὸ ἐπανορϑωτιχὸν δρᾶται χαὶ ἔστι τινὸς ὃι- 
χαίου βέλτιον, τοῦ νομίμου φησίν, ὥσπερ χαὶ τὸ φύσει δίχαιον βέλτιον λέγο- 

μὲν τοῦ νομίμου. χαὶ ἀμφοῖν σπουδαίοιν ὄντοιν, τοῦ τε διχαίου χαὶ 

ὃ τον τὸ ἐπιειχὲς χαὶ τοῦ ἐπιειχοῦς. οὐ γὰρ παντὸς διχαίου χρεῖτ- 

τὴν λέγει τὸ ἐπιειχές, εἴ γε ual αὐτὸ ὡς εἶπε δίχαιόν ἐστιν οὐδὲν οὐδὲ ἑἕαυ- 

10 τοῦ χρεῖττον χαὶ χεῖρον" εἴη γὰρ ἂν αὐτὸ ἑαυτοῦ χε ιρῦν, εἴ γε χαὶ χρεῖττον " 
ὃ γὰρ χρεῖττον χείρονος χρεῖττον. ἀλλὰ χρεῖττον τὸ ἐπιειχὲς διχαίου τοῦ 

χατὰ συνϑήχην τε χαὶ νόμον: ἐπανόρϑωμα γάρ tor τοῦ τοιούτου διχαίου. 
ὅτι δὲ ἀναγχαῖον ἢ χατὰ νόμιμόν τε χαὶ ἔγγραφον ἁμαρτία, ἧς τὸ ἐπιει- 
χὲς ἐπανορϑωτιχόν ἐστιν, ἑξῆς λέγει. εἰ γὰρ μὴ οὕτως εἶχε μηδὲ ἦν 

15 ἀναγχαῖον περὶ ἔνια 7, oe τῶν νομίμων διχαίων ἀλλ᾿ ἦν ὅλως ἥμαρ- 
τημένον, οὔτ᾽ ἂν δίκαιον ἦν οὔτε ἐπαινετόν, ahh ἦν ἂν δίχαιον ἐπανορ- 

\ YW. ὯΝ ~ > 4 > 

ϑωϑὲν od τὸ διημ, ἀρτημένον. Bay ovtas Ge trom Soy eiprapevoD διχαίου, 
οὐδ᾽ ἂν τὸ ἐπιειχὲς ἦν ἐπανόρϑωμα διχαίου τινὸς χαὶ χάλλιον διχαίου 

τινός, GAN ἣν ἂν αὐτὸ μὲν δίχαιον, ἐχεῖνο δὲ οὐ δίχαιον. ὅτι οὖν ἀνάγχη 

20 χατὰ τοὺς ἐγγράφους νόμους ἁμαρτάνεσϑαί τινα δείχνυσιν. οὐ τὸ χατὰ 
2 

νόμον δέ. ἁμαρτία νόμου τοῦ χατὰ συνϑήχην ἐπανόρϑωμα. ὁ νόμωης 
χαϑόλου πᾶς, οἷον τὸν μὴ ἀποδόντα τὴν παραχ eu ἄτιμον εἶναι, 

τὸν ὑπερβάντα τὸ τεῖχος νυχτὸς τεϑνάναι: ὅμως ἐνδέχεταί τινα παρα- 
χαταϑήχην μὴ ἀποδοῦναι 7 ὑπερβῆναι τὸ τεῖχος νύχτωρ ἥ τι ἄλλο ποιή- 

25 σὰς μὴ τῷ νόμῳ ὑπεύϑυνος εἶναι’ ἐν οἷς ἢ ἐπιείκεια δείχνυσι τὸ χατ᾽ is. 

ἐπανόρϑωσιν δίχαιον, οἷον ὅτι τῷ μαινομένῳ οὐχ ἀποδοτέον τὸ παραχατα- 

τεϑὲν ξίφος, χαὶ τὸν μὴ μετὰ χαχίας ὑπερβάντα τὸ τεῖχος GAN ἀνάγχης 
ἐπειγούσης μὴ ἀπάγεσϑαι χαὶ εἴ τι τῶν ὁμοίων. ἐπανορϑοῦν τὸ ἐλλει- 
φϑέν. τοῦτο γὰρ ἔργον τοῦ ἐπιειχοῦς τὸ aor oe τοῦ γὰρ νόμου 

80 χαϑόλου ἀπαγορεύοντος ἀλλοτρίας ἃ ἀπέχεσθαι γυναιχὺὸς ὅμως ἐν χαιρῷ χαὶ 
χατὰ λόγον γινόμενον οὐχ ἔστιν ἀσύμφορον: ἤδη γάρ τις τὴν τοῦ τυράννου 

γυναῖχα διαρυείρας δι᾿ αὐτῆς ἠλευϑέρω σε τὴν πατρίδα. οὐ τοῦ ἁπλῶς 
δὲ ἀλλὰ τοῦ διὰ τοῦ ἁπλῶς ἁμαρτήματος. ἀντὶ τοῦ τῇ φύσει ual 

κατὰ φύσιν. χαὶ εἴη ἂν τὸ ἁπλῶς πρῶτον μὲν ληφϑὲν ἐπὶ τοῦ χατὰ φύ- 

35 σιν, δεύτερον δὲ ἐπὶ τοῦ χαϑόλου. χαὶ γὰρ τ ἄντα τὸ τεῖχός τινα ἐπι- 
ey πολεμίων ὑπὲρ τοῦ σῶσαι τ πατρίδα ἣ μέλλουσαν ἀπολέσϑαι 

; Ξ Ξ : a » ἐξ ἐπιβουλῆς διὰ τὸ μηνῦσαι ἢ διὰ τὸ oe onta τινα ἐξειπεῖν ἔσωσεν. Ί ] f 

9 λέγει seripsi: Aéyetv FG 15 ἀλλ᾽ ἣν ὅλως seripsi: ἀλληνάλως FG 16. 17 ἐπ- 
ανορϑωϑὲν F: ἐπανορϑὲν G 28 ἐπιγούσης FG ἀπάγεσϑαι F: ἐπάγεσθαι ἃ 

32 τοῦ ἁπλῶς FG et Arist. cod. Mb: τὸ ἁπλῶς Aristot. vulg. 34 καὶ εἴη --- κατὰ 

φύσιν (35) F: om. G 
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~ id [4 \ eb th , 3 ‘ b] ΓΦ ao 9 _/~ 

ὡσαύτως χαὶ ἐπὶ τῆς παραχαταϑήχης (οὐ γὰρ ἀπέδωχεν ὅτι οὐ χαλῶς 
ple Poe ε αΖ ΄ δ το ΠΤ a ἊΣ ἕο ὟΣ δ \ 
εἶχεν ὃ παραχαταϑέμενος χομίσασϑαι) ἀφῆχεν ἐγχλήματος ὁ ἐπιειχὴς χαὶ 

Hf 

oO [0] ΝΟΣ R 
΄ \ yy. o ΄ γὴν 5 \ ~ Sige > 4 

συνξγνω. χαι EOTLY αὐτὴ 4 Belen αντι TOV OLOLA, EV Ἢ 

~ 3 αὐτοῦ, ἢ τοῦ ἐπιεικοῦς, τοῦ ὡς δευτέρου ἐπιειχοῦς δηλονότι } λεγομένου ἀφ᾽ πι 
5 οὗ παρωνύμως ὃ ἐπιειχὴς λέγεται. ἢ ἐλλείπει διὰ τὸ χαϑόλου, GAR 

χεῖσϑαι δηλονότι. τοῦτο γὰρ αἴτιον. οὐ γὰρ ἐπανόρ- ξ 

l4 
Ξ 
. 

5. «ον ἢ \ ~ 
00 OLA TO XAXKWS 

C , > b) ‘ ΄ ΟΝ - » ΄ , > Q~ 

ὕωμα νόμου ἐπιειχές οὐ γὰρ ὃ τοὺς χαχῶς χειμένους vOUODS ἐπανορϑῶν 
ἊΝ 2 Se ~ fs ~ ~ 

ἐπιειχὴς ἀλλ᾿ ὃ τὸ βλάπτον τῷ νόμῳ διὰ τὸ χαϑόλου εἰρῆσϑαι ἐπανορϑῶν 
> ΄ ~ , is οὗτός ἐστιν ἐπιεικής. xat τοῦ μὴ πάντα χατὰ νόμον εἶναι. F τοι- 

10 GUTH τῶν πραγμάτων φύσις τῆς τοιαύτης διαμαρτίας χατὰ τοὺς νόμους 
Vv 

aitia. ὅσα yao ἄλλοτε ἄλλως ἔχει lal πρὸς τοὺς χαιροὺς μεταπίπτει, 
τῇ ερί τούτων οὐδὲν οἱ νόμοι λέγουσιν, ἀλλὰ πρὸς τὰ τοιαῦτα τοῖς ψηφίσμασι 
χρῶνται, οἷον τίσι δεῖ συμμαχεῖν χαὶ πότε ἐξαγωγήν τινος τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ,'S 
γινομένων διδόναι χαὶ ὅσα τοιαῦτα. οἱ γὰρ χαιροὶ χαὶ αἱ χρεῖαι τῶν τοι- 

15 οὕτων ἕχαστον μηνύουσιν, ὧν ἀορίστων ὄντων ἀδύνατον χαϑόλου νόμῳ τινὶ 
a \ / aS , ! ΄ ᾿Ξ" - A ΄ Ζ' A yw ws 

χαὶ χανόνι τὴν περίληψιν ποιήσασϑαι. τὸ γὰρ ὁρίζειν τὸ ἄλλοτε ἄλλως 
Vv > ~ > Ν ‘ ome e 4 

ἔχον ἀόριστον αὐτοῦ. διὸ χαὶ συμμεταπίπτει τῇ τοῦ ὁριζομένου φύσει. 
i 

τοῦ γὰρ ἀορίστου ἀόριστος χαὶ ὃ χανών ἐστι, τουτέστι χατὰ τὸ 

συμμεταπίπτειν τοῖς χαιροῖς χαὶ ταῖς τύχαις χαὶ ταῖς περιστάσεσι. χαὶ 

20 τῆς Λεσβίας οἰχοδομῆς ὃ μολίβδινος χανών- ὅτι οὐχ Ex λείων λίϑων 
ΣΉ Gene ane Ζ 7 ne ἀπῇ ἜΤ χαὶ ἴσως τιϑεμένων χαὶ ἀπευϑυνομένων 7 χαλουμένη Λέσβιος οἰχοδομία 

3 οἰχοδομεῖται. Λεσβία δὲ ὅτι ἐχείνοις ἐν συνηθείᾳ τοῦτο εἰσοχὰς γὰρ χαὶ 
2F \ Ἃ 76 5) as ΄ ἘΣ ΄ </> Α 

ἐξοχὰς ἔχοντας τοὺς λίϑους ἀνῳχοδόμουν. ὡς οὖν 6 μολίβδινος χανὼν 
συσχηματίζεται ταῖς τῶν οἰχοδομουμένων λίϑων ἀνωμαλίαις, οὕτω δὴ χαὶ 
τὰ ψηφίσματα τοῖς τῶν πραγμάτων ἄλλοτε ἄλλαις χρείαις συμμεταβάλλεται. τῷ or 

\ [4 / ~ Ὁ / >I f \ >) ~ ec ~ Α χαὶ τίνος pap aes τοῦ διημαρτημένου δηλονότι χαὶ οὐ τοῦ ἁπλῶς χαὶ 
χατὰ φύσιν χαὶ χαϑόλου ἀδιαπτώτους χαὶ ὃ μὴ ἀχριβοδίχαιος ἐπὶ τὸ 

IN \ 

γεῖρον. τοῦτο προσέϑηχε. λέγει OH τὸ ἐπὶ τὸ χεῖρον. ἐπεὶ ἁπλῶς γε Ι | K ᾽ 
ᾳ ~ ~ ~ Ἂ ,ὔ 

εἴη ἂν ὃ ἐπιειχὴς χαὶ ἀχριβοδίχαιος. εἴ γε ἐν τοῖς δοχοῦσι διχαίοις τὸ 
i | i 9 i 

o- 30 ἀχριβὲς δίκαιον ζητῶν enavopdot xat τὴν ἐν τούτοις χαχίαν. ἐπὶ τ 
χεῖρον δέ εἰσιν ἀχριβοδίχαιοι οἱ τὰ γεγραμμένα ἐν τοῖς νόμοις φυλάσσειν 
βουλόμενοι χατὰ τὸ τον χαὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἂν ἀχριβῶς δίχαιον ἐξη- 

ἐπὶ τὸ ἔλαττον " 
~ 

γούμενοι τὰ Ἰεγραμμένα. ἀλλ᾽ ἐλαττωτικχός" ἀντὶ τοῦ 
τὰς χολάσεις τρέπων: οὐ γὰρ πιχροτέρως ἐπέξεισι τῷ t 

35 χϑηρὸν ὃ ἐλαττωτιχός. χαίπερ ἔχων τὸν νόμον βοηϑόν, ἐπιειχής 
ἐστιν" ἀντὶ τοῦ τὸ ῥητὸν τοῦ νόμου. eo yap ἔχει meas τὸ πιχρότερον 

ε 

χολάζειν ὃ ἐπιειχὴς τὸ ῥητὸν τοῦ νόμου, ὃ ἡμάρτηται διὰ τὸ ὡς χαϑόλου 

περὶ τοῦ μὴ ἐπ πος Ἐν τοῦ χαϑόλου ὁμοιότητα τὰς χολάσεις ὁρίζειν. 
χαὶ ἣ ἕξις | αὕτη ἐπιείκεια, δικαιοσύνη τις οὖσα, τουτέστι τοῦ ἊΣ, 

40 διχαίου στοχαστιχή. 

5 ἡ FG: ἡ Aristoteles 8 εἰρῇσαι FG 10 διαμαρτίας scripsi: 6° ἀμαρτίαν FG 
16 ἄλλοτε scripsi: ἀλλό τι 11 αὐτοῦ corruptum 20 οἰχοδομῆς Aristoteles: of- 

κοδομιχῆς FG 33 ἀλλ F: om, G 
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Ρ.11881 [Πότερον δὲ ἐνδέχεται αὑτὸν ἀδιχεῖν ἢ οὔ, φανερὸν 

ip 
’ Ἁ Le va A 3333 

Φϑάνει μὲν οὖν ἤδη περὶ τούτου τοῦ προβλήματος Ore ἰληφέναι, CANN 
> πε τ Shon eCnter cponvovud ΟΞ aa ust μὲν οὐ χαϑόλου ἐζήτει προηγουμένως, εἰ ἐνδέχεται αὑτὸν ἀδιχεῖν. 

Ἁ 

ς 

ΒΕ 4) - "» - ΄ σ ΄ 5» «ΧΑ ε \ 

5 ἀλλ ἐπὶ τοῦ ἀχρατοῦς ἐζήτησεν, ὅτι εἰ ὁ ἀχρατὴς ἑκὼν βλάπτων ἑαυτὸν 
22 2 ae , σ \ \ ΄ \ ~ Nh \ 7 > 

ἀδιχεῖ ἑαυτόν. ὅτι ii wy χαϑόλου a τοῦ ἘΡΟΡ᾿ ἡπστο: τε τῆνον ἐχεῖ, 
» Ἀ Δ υ» e > > I> ,ὔ 

ὀλίγον προελϑὼν μετὰ τὸ δεῖξαι ὅτι ὃ ἀχρατὴς οὐχ ἀδιχεῖ ἑαυτόν, δύο 

εἶπε AES oe SS βεξονι, opi τε πότερον ἀδιχεῖ 6 Tap ἀξίαν νέμων 
΄ Ἀ 

ἢ ὃ τὸ πλέον ἔχων, καὶ εἰ ἔστι τινὰ ἑαυτὸν ἀδιχεῖν, ὡς οὐδέπω τὸν 7 

10 τούτου τοῦ προβλήματος λόγον πεποιημένος. εἰπὼν δὴ περὶ τοῦ ἑτέρου 
ματος ὧν εἶπε δύο λοιπῶν χαταλείπεσθαι διὰ υέσου, ἄλλα τινὰ 

ς ἐπὶ τὸ χαταλειπόμενον πρόβλημα τῶν περὶ 
ἐς ae εἶπε, μέτεισιν, ὅπερ ἐστὶν τὸ εἰ ἐνδέχεταί τινα ἑαυτὸν ἀδιχεῖν. τὰ μὲν γάρ 

\ ὶ ἐστιν αὐτῶν τῶν διχαίων περὶ ἑχατέρας διχαιοσύνης τε χαὶ ἀδιχίας φησί. 
15 προείρηται γὰρ αὐτῷ, ὅτι διττή ἐστιν 7 δικαιοσύνη. ἣ μέν τις ὡς νομιμό- 

τῆς λεγομένη, ἥτις πάσης ἀρετῆς ἐστι περιεχτιχή, 7 δέ τις ὡς μεριχή, μία 
ἘΞ τον ee τ ρ τὰ Jee τῇ ea χαὶ kes ἀδιχία διττή. 

αὐτόν. χαὶ πρῶτόν γε ὅτι μὴ χατὰ τὴν ‘idhon: ‘ee . pet oO χεῖν é 

20 tov εἰς τὸ ἐναντίον, ὅτι ἀδιχεῖ ἑαυτὸν οὕτως, εἰ χατὰ τὴν apie 
~ ‘ ΄ ) Cc ~ > \ / 7 >) 

ἐχείνην πᾶν TO χατὰ νόμον xa ἡντιναοῦν ἀρετὴν γινόμενον δίχαιόν ἐστι 

χαὶ τὸ παρὰ τὸν νόμον γινόμενον πᾶν ἄδιχον. οὐ χελεύε! GE ὃ νόμος 
ἀποχτιννύναι ξαυτόν. 6 δὴ παρανομῶν ἀδιχεῖ. ἐπεὶ GE ὁ ἀδιχῶν τινα 

ce 
3S ~ rt ar [4 \ > ~ Da ~ ~ » ~ δι 

αδιχει. O OF ξαυτὸν AVALOWY EY τῷ TOUTO TOLELY TOPAVOULEL, TOPAVOUWY OF 

Vv 

25 Goer, ἑαυτὸν ἄρα sin ἂν ἀδικῶν. ἔτι ὅταν Tapa τὸν νόμον βλάπτῃ 
SS μὴ ἀντιβλάπτων, τουτέστι μὴ ἀμυνόμενος τυχόν τινα ὑβρίσαντα: ἀδιχεῖ 

ἄρα, ἀντὶ τοῦ παρανομεῖ. ἀλλὰ τίνα; οὐ 18 ἑαυτὸν ἀδιχεῖ (πῶς γὰρ 
6 éx@y | αὑτὸν ἀναιρῶν; δέδειχται γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ὅτι μηδεὶς Exdy 

\ a), ἀλλὰ δηλονότι τὴν πόλιν. συγχωρῶν γὰρ ἀδιχεῖν τὸν παρὰ 
A 

30 τὸν νόμον ἑαυτὸν ἀδιχοῦντα Uy μὴν ἑαυτὸν, ὅπερ ἦν τὸ ζητούμενον. πει- ἱ "η a a ᾽ j τοῦ! 
~ ἣΝ 7, σ A , 3. ~ A e v ld l4 Ka " > , 

ξ ἐ) 0 LS Ὁ ι- \SYEt. (LE LOELTAL Gta. δειχνύναι, ὅτι τὴν πόλιν ἀδιχεῖ χαὶ διὰ τί λέγει. ᾧ μὲν ἀφαιρεῖταί 

ov Φ ς 
Ἰ 

‘ , wv ~~ , Ἅ » ml > , 

τινα THY πόλιν, ἄρχοντα ἢ στρατιώτην 7 ἄστρατευτον ἣ ἀρχόμενον; = 
. ~ ev ΝᾺ c 

TW τύχοι, ταύτῃ δόξαι ἂν τὴν πόλιν ἀδιχεῖν, ἢ GE ἑχὼν ἑαυτὸν ἀναιρεῖ, 
ἀδιχῶν διὰ τὸ παρανομεῖν οὐχ ἑαυτὸν ἀδιχεῖ, χαϑὰ λέλεχται, ἀλλὰ τὴν 

35 πόλιν. 7 τὴν πόλιν, τουτέστιν ἑαυτὸν ἀναιρῶν ζημιοῖ πολίτου τὴν πό- 
λιν. δι᾿ ὃ ἢ πόλις ζημιοῖ τοὺς τὰ τοιαῦτα δηλονότι ἄντιχρυς αὐτὴν i ΠῚ ͵ Hy j 

βλάπτοντας. αἱ γὰρ τῶν πόλεων ζημίαι ὑπὲρ τῶν τὰ χοινὰ πλημμελούν- 
τῶν γίνονται. πάντα γὰρ ἐφ᾽ οἷς at χολάσεις τε χαὶ ζημίαι ἐπὶ τῶν χοι- 

4 éxet] ec. ΤἹ 18 μηδετέραν Diels 26 ὑβρύσαντα F 32 ἄρχοντα 

ἔχοντα G εἰ scripsi: ἂν FG 36 διὸ χαὶ ἡ Aristoteles ὃ8 ζημίαι G: 

ζημίαι del. at F 
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~ v ~ Wd ‘ 4 a\ ΄ -- ὁ 3 ΄ 

νῶν ἔχουσι τῆς βλάβης τὴν ἀναφοράν. τίς 08 ἢ ζημία τῷ ἑαυτὸν ἀποχτεί- 
> - ΄ " 

ναντι “OL μηχέτι ὄντι παρὰ τῆς πόλεως, ἐδ: τὸ “aL TIS oO > € a [Ὁ] δὶ “ΤΥ Ὁ a fon) © LU Tay 

ἀτιμία πρόσεστι TH ἑαυτὸν ἀποχτείναντι. ἀτάφους γὰρ αὐτοὺς χε- 
ΓΟ. ws 7 3 ΄ ΄ 

λεύουσι ῥίπτεσθαι, ἤ τινα ἄλλην τοιαύτην ἀτιμίαν ὀρίζουσιν οἱ νόμοι 
) Se ie, nat αὐτῶν. σι 

» > wv ΄ / ΟῚ » 

». 11384 14 τι ua “ὃ ἄδιχος ὁ μόνον ἀδιχῶν. 
' 

Δείξας χατὰ τὴν χοινήν τε χαὶ χαϑόλου διχαιοσύνην te ual ἀδιχίαν μὴ 
οἷόν τε εἶναι: ἑαυτὸν ἀδιχεῖν, μέτεισιν ἐπὶ τὴν ἑτέραν διχαιοσύνην, ἥτις μία 
τῶν ἀρετῶν ἐστι, “al THY ἀντιχειυ, τ αὖ τῇ ea eae ἥτις ἐστὶ πλεο- 

10 γεξία- δι’ ὃ οὐ παράνομος" χοινὸς γὰρ οὗτος οὐχ ἐν μόνῳ τῷ ἀδιχεῖν GAR 
> ~ ays > , 
εν πᾶσι φαῦλος ἐστι. TOUTO γὰρ ἄλλο εχεινοὺυ" τουτέστι τὸ ἀδιχος τοῦ 

ΜΨΜ 

΄ σ σ id 5 ΄ ~ 7 / ~ wv w~ 

ὡς ὅλου. ὥσπερ ὁ δειλός" τῇ τούτου παραϑέσει πῶς ἐστιν ἄλλης ἔδει- 
-: >] ἴω σἣἅΝ \ ’,ὔ 

ξεν: οὐχ ὡς ὅλην ἔχων τὴν πονηρίαν, τ 
; 

ἀλλὰ Φ ς a 

ΤΩΝ 

a a x Φ cy ὃ: 2 R ῳ 8 ~ 
OT hOVOT ΄ περὶ 5 αν Kod 4 ἘΝ ΄ A + o\ \ , 

OTAGVOTL μιᾶν. TYY ἀντιχειμξενην τῇ AVOVELA. WOT OVOE XATA TAUTYY 

x 35 ~ ΄ tc 
ξ αοιχειν προσχειται 

: f. 6r 

χαὶ διὰ τί λέγει" 

δα Sees, ἘΠῚ ΕΣ, ᾿ , ΄ 7 ΄ Ν 15 ἀδιχεῖ, τὴν ἰδίως δηλονότι λεγομένην ἀδιχίαν. τὸ 

9 o 
4. \ ~ [4 Nd 5 ~ gon ὡσανεὶ TOD λόγου δηλοῦντος ὅτι ἑαυτόν τις οὐχ ἀδιχεῖ. 
ΡΣ \ ‘ =7 Ὁ led 5, . »% id 

ἐπεὶ γὰρ ἣν ὃ οὕτως ἄδιχος πλεονέχτης ual ἄνισος, ὁ δὲ πλεονεχτῶν τινὰ 
πὰ Ἔξ μιν > SA Vv ΄ x \ v Ω, “Ὁ 

πλεονεχτεῖ, οὗ πλέον ἔχει (6 μὲν γὰρ πλεονεχτῶν πλέον ge ἀγαϑοῦ τινος, 
ay + ΄ Vy ΕΣ 

Ὁ ὃξ πλεονεχτούμενος ἔλαττον ἔχει), εἰ δή τις ἑαυτὸν ἀδιχῶν, χατὰ τὴν 
ζ 35 / f-— [4 Α » > Xr re \ . 

20 Gotxlay agai ξαυτὸν ἂν ThE ξηνεχτοίη.- Et OF τοῦτος χαι πλέον χαὶ ἔλαττον 
΄ 

WO. ἔχε ει χαὶ ὃ ao φήρηται ὡς ἀδιχούμενος τοῦτο ἕξει ὡς ἀδιχῶν. ἄτοπον 
Ἁ if 

1, 
ah 

A Vv . 

E τοῦτο χαὶ ἀδύνατον. τὸ γὰρ δίχαιον χαὶ τὸ ἄδιχον ἐν πλείοσίν ἐστιν. 
y ~ ς 

ὡς εἴρηται, χαὶ οὐχ ἑνὶ αὐτῷ πρὸς ἑαυτόν. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. αὐτὸς 
5 \ \ 5 ~ ΄ ~ 5 ~ ~ ΄ ἽΝ ~ ba) 

γὰρ ἀδιχῶν ἑαυτὸν by ἑαυτοῦ ἀδιχεῖται. ἅμα γοῦν ὃ αὐτὸς αἀδιχῶν ἀδι- 
΄- 3 χεῖται εἷς ὧν τῷ ἀριϑμῷ " ἀδύνατον οὖν. ἐν πλείοσι γὰρ ἀεὶ χαὶ τὸ νεμη- τῷ or 

\ ~/ ΄ vo 

TLKOY δίχαιον χαὶ τὸ διορϑωτιχόν. ὁμοίως χαὶ TO τούτῳ ἀντιχείμενον ἄδιχον. 
\ » > χαὶ οὐχ αὐτὸ πρὸς αὐτὸ GAR ὁμοίως ἐν πλείοσιν. 

) \ - \ 

p- 1138220 "Ett δὲ ἐχούσιόν te χαὶ dx προαιρέσεως. 

7 A ~ s \ ~ ΄ 5 27 ΄ 3 5 A id \ sf. ~ 

Kat τοῦτο δειχτιχὸν τοῦ ὡς οὐχ οἷόν τέ ἐστιν αὐτὸν ἑαυτὸν ἀδιχεῖν. 
v 5S > 

80 χαὶ πρότερον, τουτέστι τὴ ἀρχὴν Εχόυκος πεν. αὐτῷ τοῦ aa eae χαὶ 
- 5 > 5. ὃ ~ ar > / 

τοῦ ἀρχομένου. ὃ γὰρ Gi τς τοῦ βλάπτειν οὗτος ἀδιχεῖ, ὁ GE ἀμυνό- 
= > ΄ yeas ~ >> ~ 

μενος χαὶ διότι ἔπαϑε τὰ αὐτὰ ἀντιποιῶν τὸν δράσαντα οὐ δοχεῖ ἀδιχεῖν. 
ῃ 

τι Η ω ΄φ > >. a ~ ~ nN) 7” " 
ταῦτα γὰρ παρέϑετο τοῦ προτέρου ἐξη ἘΠῚ δι εἰσιν δεῖ τῆς βλάβης τὴν 

> ~ ~ A 7 ~ 5 / 

ἰρχὴν ἐν τῷ ἀδιχοῦντι εἶναι χαὶ οὐχ ἐν τῷ ἀδιχουμένῳ χαὶ δὴ ἄλλον εἶναι 
Π 

τ > ~ ΄ > 5 

35 tov ἐν w ἐστιν ἣ ἀρχὴ τῆς βλάβης παρὰ τὸν ἀδιχούμενον, οὐχ ἂν εν αὗ- 
. ~ ΄ ~ a ~ ΄ » 

τὸν ἀδιχεῖν. ἕτερος γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ. χαὶ διὰ τοῦτο πλείους 6 αὐτὸς εἷς 
> 

ὧν ὕπαρξει, ὃ ἀδύνατον. εἰ yao ἅμα βλάπτει xat βλάπτεται, ety ἂν ἀντι- 

10. δὲ ἘΠ) διότι G 19 ἀδικῶν FG: ἀδικοίη Diels 22 ὡς εἴρηται] c. 6 

p. 1181415 32 τὰ αὐτὰ F: τὰ τοιαῦτα G 
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΄ ied >i 5 ἋἋ 33> , id ’ Σ \ ποιῶν χαὶ οὐ ee) τ πο πηνεαυτόνομει {ap 
> 4 id \ 5 \ 3 A} ~ , ~ 

μᾶλλον ἄρχεται ἢ ἀμύνεται: ἣ yap αὐτὴ ἀρχὴ τοῦ te πάσχειν xal τοῦ 
- 2 2 +S \ ς \ 3> ~ >>. ς \ INN bE ~ \ >\ ποιεῖν ἐστιν" ef οὐδεὶς Exddy adrxettat, οὐδὲ ξαυτὸν οὐδεὶς ἀδιχεῖ. τὸ δὲ 

πρῶτον, καὶ τὸ δεύτερον ἄρα" ὁ ξαυτὸν a ξαυτὸν TASOVEXTEL, ὁ ἑαυτὸν 
ΣΝ ~ - ΄ Ne sta ἃ, ΕΝ » < aN SEN ὦ =e ic 

Theovext@y ἅμα πλέον χαὶ ἔλαττον ἔχει; | 0 ἀρὰ ξαυτὸν ἀδιχῶν οὗτος 'ε σι 

oO / Vv Vp σ 5.» >) ¢ 4 58 - 

Aug πλεοὸν ξχξει χαὶι ἔλαττον. ἡπερ αἀδύνατων. ETL ELY αν EXOVTA ἀοιχει- 
σ 

σϑαι. ἐχρήσατο ταύτῃ τῇ ἐπιχειρήσει χαὶ ὅτε ἐδείκνυτο ὅτι ὃ ἑαυτὸν {ΠῚ Al | i 
\ » >] IN aa Ὁ \ > ἊΝ Ἁ ~ 4 3 Cd 

σφάττων οὐχ ἀδιχεῖ ἑαυτὸν ἀλλὰ τὴν πόλιν. διὸ χαὶ νῦν βραχέως αὐτοῦ 

ἐμνημόνευσε. πρὸς δὲ τούτοις ἄνευ τῶν χατὰ μέρος ἀδιχημάτων 
= AWN ices >> ~ c > ΄ ΑΙ 2 ΄ > 35 > ~ > 10 οὐδεὶς ἀδιχεῖ. ἢ ἐπιχείρησις τοιαύτη ἐστίν: εἰ τὸ ἀδιχεῖν ἐνεργεῖν ἐστι | Caley | \ 

περὶ ta xa ἔχαστα, εἴη ἂν τὸ ἀδιχεῖν ἐν τοῖς χατὰ μέρος ἀδιχήμασι 
~ ΠΝ , 

γινόμενον: ἀλλὰ why τῶν χατὰ μέρος ἀδιχηυάτων οὐδὲν οἷόν τε πρὸς ad- 
4 ΄ σ 5a) Ἃ oo \ 5 ~ \ id ᾽ν Vv Ἁ 

τὸν γίνεσϑαι: ὥστε οὐδ᾽ ἂν ὅλως τὸ ἀδιχεῖν Me ea etn. ὡς (ap 
οὐδεὶς thy ἑαυτοῦ γυναῖχα μοιχεύει, οὕτως οὐδὲ τοὐχωρυχεῖ τὸ τὸν ἑαυτοῦ 

15 οἶχον: εἰ δὲ μηδὲν τῶν χατὰ μέρος ἀδίχων οἷόν τε πρὸς ἑαυτὸν ποιεῖν 
5. [4 Ἂν 5 ὦ ~ σ v Ἃ as ax - » ia 

οὐδὲ ἑαυτὸν ἀδιχεῖν ὅλως εἴη dv. ὅλως δὲ λύεται TO ἑαυτὸν ἀδιχεῖν 

χατὰ τὸν διορισμὸν τὸν περὶ τοῦ ἑχουσίως ἀδιχεῖσϑαι. τὸ γὰρ 
, \ ς \ \ > “Ὁ fe \ > παρὰ τὴν αὐτοῦ βούλησιν χατὰ τὸ ἑχούσιον βλαπτόμενον εἶπεν ἀδιχεῖσϑαι" 

[ὩΣ 
> a7 \ \ \ > ~ ee 

οὐχ οἷόν te 6& παρὰ thy αὐτοῦ βούλησιν ἀδικεῖσθαι τὸν αὐτὸν by’ ἑαυτοῦ 

20 ἀδιχούμενον ξχουσίως. 

a 

p. 1138228 Φανερὸν de ὅτι χαὶ ἄμφω μὲν φαῦλα χαὶ τὸ ἀδιχεῖσϑαι Ὡς 

Τοῦτο τοιοῦτόν ἐστι’ παράβασις γὰρ τοῦ μέσου χαὶ τοῦ συμμέτρου. 

εἰ γὰρ τὸ ἴσον xual τὸ μέσον ἀγαϑόν, ἣ τούτου παράβασις χαχόν, τὸ δὲ πλεῖον 
Vv ΄ ~ ~ » > 

25 ἔχειν ἐστὶ (παράβασις) τοῦ μέσου, τοῦ ἴσου δηλονότι χαὶ ἀγαϑοῦ. xat ὥ σπερ 
ὑγιεινὸν μὲν ἐν ἰατρικῇ. διὰ τῶν παραδειγμάτων συνέστησεν, ὅτι ἀμφό- 

τερα οὕτως ἔχει. ὡς γὰρ τὸ ὑγιεινὸν τὸ ἐν ἰατριχῇ, ὃ ἔστιν ἐν συμμετρίᾳ 

τινῶν, (οὖ) 6 τε τὸ πλέον χαὶ (6) τὸ ἔλαττον ἔχων ἐχπεπτώχασιν, ὁμοίως καὶ 
~ ~ ~ ~ ~ , ~ τοῦ εὐεχτιχοῦ τοῦ ἐν γυμναστιχῇ (xal yap καὶ τοῦτο ἐν συμμετρίᾳ τινῶν). 

ao ὯΔ χ \ ~ Δ \ "4 σ 5 \ a7 Ww Vv ἊΝ 

80 οὕτω δὴ χαὶ ἐπὶ τοῦ μέσου τε χαὶ ἴσου, ὅπερ ἐστὶ δίχαιον, ἔχει. ἔστι δὲ 
συμμετρία ἐν ἰατριχῇ τυχὸν διμοιομερῶν τινῶν 7 δυνάμεων ὁρατῶν, ϑερμοῦ 
εἰ τύχοι ἣ ἰοῦ ἢ ξηροῦ ἣ ὑγροῦ. χαὶ χαχίας, τουτέστιν ἀπὸ xaxtac 
- Ὁ , ΄ ἊΝ - ~ ς ΄ σ ~ > Os 

της αοιχιας TOL. υεγιστα OF TWY χάχων αἱ χᾶχιαι ὠσπερ τῶν ἀγαθῶν γί νετ 

φ 9 ΄ >i > ΄ \ \ , δ ~ δ ἐν 39> 
ai ἀρεταί. τελείας δὲ εἶπεν olovel μετὰ παρανόμου 7 τῆς χυρίως ἄαδι- 
La | ic \ \ / x Ἁ [ , Vv σ io ‘ i iz 2 tc 

35 “aS. | Ἢ Ao hoe προαιρέσεως TO EXOUGLOY ἔχει. OTL γὰρ OUTW he} yet a 
, a~ 2- & > , > \ ~ \ δ." 

γῦν τὴν τελείαν χαχίαν, δῆλον ἐξ ὧν ἐπήνεγχεν: οὐ γὰρ πᾶν τὸ ExOd- 

σιον μετὰ ἀδιχίας: of γὰρ δι᾿ ὀργὴν Exovtes μὲν ποιοῦσιν, οὐ μήν γε 

2 ἄρχεται F: ἄρχων G 11 ἀδικήμασι scripsi: ἀδικήματα FG 18 χατὰ---βούλησιν (19) 

G, et F in marg. 21 ὅτι χαὶ FG et Aristot. codd. LoMb: χαὶ ὅτι Aristot. vulg. 

25 παράβασις ins. Diels 28 od Diels: om. FG 6 Usener: om. FG 34 τελείας 

Aristoteles: tedelfwe FG 36 πᾶν FG et Arist. cod. Kb: ἅπαν Arist. vulg. 
8 
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χαὶ χατὰ προαίρεσιν. οἱ δὲ οὕτω ποιοῦντες οὐδέπω μὲν χατὰ χαχίαν ποι- 

οὖσιν. ἐγγὺς γάρ εἰσι τοῦ εἶναι τοιοῦτοι ἡττώμενοί γε τῶν παϑῶν. ἢ τῆς 
Ἂ \ c ~ a” ~ 4 ΄ 4 ἢ Ἁ ao /, 

τελείας χαὶ ἁπλῶς" Arms τελείας χαχίας. τελεία ΒΡ χαὶ cea χαχία 

ἐστὶ πάσας περιέχουσα τὰς χαχίας, διὸ χαὶ ἁπλῶς χαχία ἐστὶ χαὶ λέγεται. 

5 ἢ νῦν οὐχ ἐχείνην λέγει τὴν τελείαν χαχίαν ἀλλὰ τὴν χυρίως χαχίαν χαὶ 
ἀδιχίαν: αὕτη ὃὲ ἦν ἢ μετὰ προαιρέσεως τὸ ἑχούσιον ἔχουσα. od γὰρ 
σ A id 4 \ 33> , 3 \ , \ A [4 Μ᾿ ‘ A sf ἅπαν τὸ ἑχούσιον μετὰ. adixias. ἐπὶ πλέον yap τὸ Exovowv xat τὸ βού- 
λεσϑαι χαὶ ϑέλειν. χατὰ συμβεβηχὸς δ᾽ οὐϑὲν χωλύει μεῖζον 
χαχόν" εἰ οἵ ἀδιχήσαντες τούτους wy “at ἄχραν ἀδιχίαν ἠδιχήχασιν ἀλλ᾽ 

10 ὡς οἱ Exovtes μέν, οὐ μὴν χαὶ προαιρούμενοι. τῶν γὰρ χαϑ’ αὖὗτό ἐστιν 
5 «αν Cc “4 A ΔΝ et Ἁ — / aye, ΄ “ΝΣ ~ >) Gg~ / 

ἐξεταστιχὴ 1 τέχνη. τὸ δὲ μεῖζον χαχὸν πρόσχειται οἱονεὶ τῷ ἀδιχηϑῆναί 
΄ » ΄ ἐφ 5 \ ~ a ΝΠ a 

τις ὑπερλυπηϑεὶς χατέσφαξεν ἑαυτόν. ἀλλὰ πλευρῖτιν. χαίτοι δύναταί 
\ N01 x 5 ‘4 Peed od LG ΄ ΄ " 

ποτε χατὰ ΠΡ βεβηκὺς τὸ πρόσπταισμα μεῖζον γενέσϑαι χαχόν. ὃ γὰρ 
pe ται τες χαὶ χαταπεσὼν χαὶ διὰ τοῦτο ληφϑεὶς ὑπὸ τῶν πολε 

ΟΣ 

15 χατὰ συμβεβηχὸς Τ μετὰ ἀδιχίαν φρενῶν, ἐν μείζονι χαχῷ γέγονε δι 
πρόσπταισμα. τοῦ δὲ ὁ Φ τί δέοντος 7 πλει τ ¥ αὶ οὐχοῦν χαὶ ὁ 

τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν χαὶ χαχῶν διαλαμβάνων χαὶ χριτὴς ὧν χαὶ τεχνί- 
τῆς τοῦ xa αὑτὰ χαὶ τῇ αὐτοῦ φύσει φευχτότερα ἁπλῶς μεῖζον χαχὸν 

λέγει τοῦ τῇ μὲν οἰχείαᾳ φύσει ἐλάττονος. δυναμένου δέ ποτε χατὰ συμβε- 

20 βηχὸς γενέσϑαι μείζονος χαχοῦ. 

ρ.118805 Κατὰ μεταφορὰν δὲ χαὶ ὁμοιότητά ἔστι. | 

εἴ ἘῸΝ ΘΝ ΄ σ X a / t¢ 

Aoxe t διὰ τοῦτο υνημονευχέναι χαὶ ὁξόξι χξναι, OTL τὸ οὕτως λεγομξνον εν 
\ 

δίχαιον “ATH μεταφοράν τε λέγεται χαὶ οὐ χυρίως διὰ τοὺς THY διχαιοσύ- 
2 ΄- >> “4 ~ ~ ~ ~ / >\ 

γὴν Ἔες ἐν τῇ ἰδιοπραγίᾳ τῶν ene ψυχῆς μερῶν. λέγει ὃὲ τοῦτο 
/ 

τῷ σι ΠΠλάτων. οὐ πᾶν δὲ δίκαιον. οὐ 14 τὸ πολιτιχὸν χαὶ κυρίως λεγόμε- 
νον, GAN ἤτοι τὸ δεσποτιχόν, ὃ οὐ, φησίν, ἐν τοῖς κυρίως δικαίοις ἠριϑμεῖτο 

οὐ γὰρ 
a7 

ἔστι τι δίκαιον οἰχέτῃ πρὸς δεσπότην, χαϑὼς ἀνώτερον εἴρηται. 
ἀλλὰ τὸ δεσποτικόν. μεῖζον χαχόν. ἐπιστῆσαι ἄξιον, π 
x 34 l4 \ \ c ig ΄ αν > \ 

ἂν ἀληϑές. πᾶσα yap χαὶ ἢ μεγίστη βλάβη ἐλάττων ἐστὶν 

80 ἣν ἀδιχεῖ ὃ ἀδικῶν. ἣ τοῦτο ἔσται, ὅταν ὃ ἀδιχηϑεὶς εἰς χαχίαν χαὶ ὠμό- 

Q δὲ 

tyra ἐξέχῃ λέγειν πόϑῳ τοῦ oe iap it πολλὰ ual avyxeota ποιῆ- 

σαι χαχά, ὡς ἤδη τινὲς Gooeqe ντες ὑπό τινων εἰς λῃστείαν μετέβαλον 
χαὶ δράσαντες τὰ τς OTA “OL ἀδιχώτατα χαὶ τελευταῖον αὐτοὶ ληφϑέντες 

ἀνεσχολοπίσϑησαν. ἐν τούτοις γὰρ τὸ ἀδιχηϑῆναι χατὰ συμβεβηχὸς μεῖζον 

35 χαχὸν ἣν Ὁ τοῖς ἀδιχήσασιν αὐτοὺς τοῦ ἀδιχηϑῆναι, εἴ γε πρὸς τῇ τῆς χαχίας 

t, ἣν ἔσχον διὰ τὸ ἀδιχηϑῆναι, πρόσεστι χαὶ ἣ εἰς τὸ σῶμα χόλασίς (ἢν a a a Q a [0] 

8.9 μεῖζον zaxdv FG et Aristot. codd. Kb LbOb: petfov εἶναι κακόν Arist. vulg. 11 τῷ 

Ἐ: τὸ α 16 post τοῦ δὲ et ἢ πλεῖ lacunae 12 litterarum FG 18 φευχτότερον ἢ 
25 Πλάτων] Rep. IV p. 4450 τὸ F: om. G 27 ἀνώτερον] ef. c. 10 p. 11384429 

28 μεῖζον κακόν, cum commentario (usque ad βλάβη p. 255,1) πὰς transposita in codicibus 

ante ἀλλὰ πλευρῖτιν (v. 12) explicanda erant 31 ἐξέχῃ λέγειν FG: ἐξοχείλῃ Diels 

πόνῳ Diels: ποϑῶν FG 35 an [τοῖς ἀδικήσασιν] αὐτοῦ τοῦ ἀδιχῆσαι ? 
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\ P. \ ce 55» > ~ 

τε ual xaxia χαὶ ἢ ἐξ ἀρχῆς ( 

ats τὸ λόγον ἔχον μέρος τ 
λόγον ἔχει τῆς Ψυχῆς, τὸ δὲ ἄλογον" τοιαύτην δὲ ἔσγηχε διάστασιν 5) f (Ἢ 

? ~ 

τ εὐλ χων. ὡς εἶναι χατὰ φύσιν τὸ μὲν ἄρχον, τὸ OF ἀρχόμενον. τοῦτο 
i ? ‘ ΓΤ. ? Ὶ 

\ 

δὲ τὸ δίχαιόν φησιν ἢ δεσποτιχὸν ἢ οἰχονομικχόν. εἰς γὰρ ταῦτα ἀποβλέ- 

\ 2 > 4 \ ~ 5 / > 

βλάβη. ἐν τούτοις yap tots λόγοις δι- 
ere Sauchiahavav πὶ ys ψυχῆς προς TO AAOYOY. TO (Lev 

mover δοχεῖν ἔστι τῷ πρὸς ἑαυτὸν δίχαιον εἶναί τι ἢ ἄδιχον. δίχαιον wey 

γάρ, ὅταν τὸ μὲν πεφυχὸς ἐν αὑτῷ τὴν ἀρχὴν ἔχῃ, τὸ δὲ ἄρχηται, ὅταν 
δ᾽ ἀνάπαλιν γίνηται xal ἄρχῃ υὲν τὸ ἄλογον, ἄρχηται δὲ τὸ λογικόν, ἀδιχία" | OX ἃ ’ | ἱ ἢ 
c Ot ~ ¢ ~ 

ὡς Gv ὃ δοῦλος τοῦ δεσπότου ἄρχῃ. ἐν γὰρ τῷ ἀχρατεῖ ἢ τῶν προειρη- 
ἔνων μερῶν ἀδιχία, ὡς ἣ τῷ ἐγχρατεῖ χαὶ σώφρονι ἢ τῶν αὐτῶν τούτων ? H fas ra | 

(η΄ 

a ¢ ς , \ \ ΄ ~ ’ nn ~ a ~ a ͵ δικαιοσύνη. ὑπείχει γὰρ τὰ πάϑη τῷ λόγῳ ἣ τῷ δεσποτιχῷ διχαίῳ χυρι- 
ευόμενα, ὡς ἐπὶ τῷ ἐγχρατεῖ, ἢ τῷ οἰχονομικῷ διαταττόμενα χαὶ τῷ 

χρείττονι παραχωροῦντα, ὡς ἐπὶ: τοῦ σώφρονος ἔστιν ἰδεῖν. 

2 τὸ Aristoteles: τὸν FG 7 ἄρχηται Usener: ἄρχεται FG 8 ἄρχῃ Usener: ἄρχοι 

FG 9. 10 προηρημένων F 13 παραχωροῦντα Usener: παραχωροῦντι FG 
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HOIKON. 

4 Ed σοι γένοιτο, βασιλὶς ϑεοσεβής, βασιλὶς φιλολόγε. βασιλὶς φιλάγαϑε 5 
χαὶ φιλόχαλε, ὅτι ψυχὴν χαὶ σῶμα παραϑεῖσα πρὸς ἄλληλα χαὶ τὴν τούτων 

5 διαφορὰν ἐξετάσασα προσετέϑης τῷ χρείττονί τε χαὶ ὑπερέχοντι χαὶ χαλλω- 
πίζειν τοῦτο προήρησαι τοῦ ὑφειμένου χαταφρονήσασα, διὰ τοῦτο τέχναι σοι 
λόγων χαὶ ἐπιστῆμαι χαὶ ἀρεταί, ἐξ ὧν τὸ (τῆς) ψυχῆς χάλλος συνίστασϑαι 
πέφυχε, περὶ πολλοῦ χαὶ διὰ σπουδῆς. χρώματα δὲ περίϑετα χαὶ ἀρτή- 10 

ματα χαὶ δρμίσχοι χαὶ περιδέραια χαὶ ἐνδυμάτων εὐπρέπεια χαὶ εἴ τι 

10 ἐπίπλαστον ἄλλο χαὶ τῇ φυσικῇ διαπλάσει χαὶ χρώσει παρὰ τῶν γυναι- 
χῶν ταῖς πλείσταις ἐπιτετήδευτο ταῦτα πάντα αἰσχύνης ἄξια χρίνασα, τῆς 
Ψυχιχῆς χαλλονῆς πρώτης χαὶ μόνης ἀντιπεποίησαι, tod ϑείου χάλλους 
ἐρῶσα, οὗπερ ἢ ἀνθρώπου ψυχὴ xad? ὁμοίωσιν ἐξ ἀρχῆς παρὰ τοῦ ποί- 

σαντος γέγονε. διὸ χαὶ ἀνερευνᾷς πανταχοῦ χαὶ ζητεῖς, τί σοι συμβαλεῖ- 15 

15 Tat πρὸς τὸ ποθούμενον χαὶ τίς ἀπενέγχη πρὸς σὲ οὐ μάργαρον οὐδὲ λί- 
Dov πολύτιμον, οὐ σχεῦος χρυσοῦν ἣ ἀργύρεον ποιχίλην ἐπιχείμενον ἐπιτέχ- 
νησιν, οὐ περικαλλές, οὐ πολυτελές, οὐχ ἐπιτερπὲς πρὸς αἴσϑησιν ὕφασμα, 
ἀλλὰ λόγους ψυχῇ παρέχοντας ὄνησιν ἢ ψεῦδος ἐλέγχοντας χαὶ συνιστῶν- 
tas ἀλήϑειαν 7 ἀρετὴν ἐντέχνως eslodyovtas χαὶ ὁποία τὴν φύσιν χαὶ τὸ 

20 χάλλος ἐστὶν διδάσχοντας χαὶ ὅπως ψυχαῖς ἀνθρώπων περιγίνεσϑαι 

περὶ ἡμῶν τι ὑπολαβοῦσα χρηστὸν πεπείρασαι χαὶ ἀς 

πέφυχε, χαχίαν αὖϑις ὡς αἰσχρὰν χαὶ βλαβερὰν χαὶ φευχτὴν ἐξελέγ- 20 
τὴ a as σ 5 ‘ VC "» Se σ \ 

χοντας χαὶ παραδιδόντας ὅπως αὐτὴν ἄνϑρωπος ἀποφεύξεται. ὥστε χαὶ 
? ἡμῶν πορί- 

σασθϑαί τι τελοῦν εἰς ὄνησιν χαίτοι ye ἡμεῖς ὀλιγομαϑεῖς χαὶ ἀσϑενεῖς 
fe ᾽ν 

25 χαὶ γήρα χαὶ νόσοις χαταχαυπτόμενοι χαὶ διανοίας στενότητα περιχεί- 
‘ 

μενοι “at τι χαρίεν ἐχϑέσϑαι χαὶ ἄξιον σπουδῆς μὴ δυνάμενοι. τοίνυν 

1 inseriptioni adicit περὶ σοφίας χαὶ φρονήσεως Β: Εὐστρατίου μητροπολίτου νιχαίας ἐξή- 

γησις εἰς τὸ ἕχτον τῶν ἀριστοτέλους ἠϑικῶν νιχομαχείων a 7 τὸ τῆς ψυχῆς ἃ: τὸ 

ψυχῆς Β 8 περίϑετα B: περιτίϑεται ἃ 11 ἐπιτετήδευτο Β: ἐπιτηδεύεται χαὶ ἃ 

12 χαλλονῆς χαὶ πρώτης ἃ 14 σοι B: om. ἃ 15 οὐδὲ B: οὐ ἃ 22 ἀπο- 
ῃ 
᾿Ξ ~ PEVENTAL ἃ 
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2 \ , , Cc ~ ~ - 

ἐπεὶ πρὸ χρόνου τινὸς ἐζήτησας Tuas ἐχϑέσϑαι τ εἰς τὸ πρῶτον 79" 

ὧν Νιχομαχείων τοῦ ᾿Αριστοτέλους Ἠϑιχῶν, χαὶ ἡμεῖς σοι πεισϑέντες 25 
oo ὦ 

A 

2) , ΄ ? > ς 

ἀπῇτησας πεποιήχαυμεν, ὠήϑημεν ἐξ ἐχείνου διαγνῶναί σε τὴν ἡμετέραν 
, ΄ 

ept λόγους χαὶ νοήσεις ἐ 
΄ \ , By AD ¢ v ΖᾺ 4 ~ 

Ἴτησιν περὶ torodtov τινός. ἀλλ ὡς ἔοιχε τὸ ὑπερβάλλον τῆς προσούσης 

λάττωσιν χαὶ oe προσϑεῖναι πρὸς ἡμᾶς 
Ἴ 

JN 

φιλομαϑείας τῇ σῇ ψυχῇ πείϑει χαὶ τὰ urxod χαὶ μιχροῦ λόγου ἀξια 
\ ὃ a Ξ 7> >,\ NL se ~ ~ ~ , ς , 

γεῖσ αι ὡς TEPLOTOVOAGTA. O10 UAL FUSS τῷ ou. περι λόγους STOUSVOL 

\ 
t 

aS 
es ὅπερ ὃ ϑεὸς χορηγεῖ, χαταβάλλειν οὐχ ἀπεχόμεϑα. ὥστ᾽ ἐπε 
τὸ Ζ τῆς αὐτῆς πραγματείας παρὰ τῆς σῆς φιλομαϑείας ἐζήτηται τὴν 80 

10 ἡμῖν δυνατὸν oe σαφήνειαν, πειραϑῶμεν χαὶ ταύτην, sod τῶν λόγων 
Tpotstauevov, ἐργάσασϑαι χαὶ ἀρχτέον ἤδη τοῦ ἔργου, τὸν σχοπὸν τοῦ 
βιβλίου πρὸ πάντων τάξαντας. τον ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ πραγμα- 

τείᾳ τῶν Νιχομαχείων ᾿ϑιχῶν περὶ τῶν ἀρετῶν ἁπασῶν διδάξαι, ἐξ 
ι ἀρχῆς μὲν τὸν περὶ τῆς πολιτιχῆς εὐδαιμονίας λόγον ἡμῖν παρέδωχε, τὸ 

15 πρῶτον βιβλίον διηνυχὼς ἐν αὐτῷ ὡς οὔσης τέλους αὐτῆς τῆς χατὰ τὸν 

ἄνϑρωπον οὐσίας χαὶ ἐνεργείας χαὶ πράξεως. ἀλλ᾽ ἐπεὶ διάφοροι τῆς Ψυχῆς 35 

δυνάμε!ς ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ τυγχάνουσιν οὖσαι, λέγω δὴ λογιχαί τε χαὶ ἄλογοι, 

χαὶ τῶν ἀλόγων εἰσί τινες τῷ λόγῳ ἐπιπειϑεῖς, ὡς χαὶ αὐτὰς ἐξεῖναι τού- 

τῷ τῷ τρόπῳ λογιχὰς ἜΝ χατὰ τὸ πεφυχέναι λόγῳ μετρεῖσϑαι 

20 χαὶ xat αὐτὸν eee χαὶ ἐν μεϑέξζει ταύτας τοῦ λόγου γίνεσϑαι τὴν 

nat αὐτὰς ἐργαζομένου τον τ χαὶ τὰς πραχτιχὰς ἀρετὰς ἀποτελοῦν- 

τῆς, εἰσὶ δὲ χαὶ ἕτεραι ἀρεταί, ἃς ὁ ἐν τῇ ψυχῇ λόγος χατορϑοῖ μονού- 10 
~ 35 ? \ 

usvos τῶν ἀλόγων δυνάμεων xat xa) ἑαυτὸν ἐνεργῶν χαὶ χατὰ ϑεωρίαν 
\ \ 2 ~ , 

τέλειον χτώμενος, ἐν τοῖς μετὰ τὸ πρῶτον τέσσαρσι γράμμασι περὶ 
4 

25 τῶν πραχτιχῶν ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἀρετῶν ϑυμὸν χαὶ ἐπιϑυμίαν παραλαβών, 

δυνάμεις Ψυχῆς τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ὑπαρχούσας χοινάς, εἰ χαὶ μὴ οὕτω 

χαὶ ἐν ἐχείνοις ὡς ἐν ἣμῖν τῷ λόγῳ οὔσας ἐπιπειϑεῖς. χαὶ παραδοὺς 

ὅπως χαὶ αὐταῖς χρώμενος τὸ οἰχεῖον ὁ λόγος χατορϑοῦν πέφυχε μὴ δυνα- 
μέναις δι’ ἑαυτῶν τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ εὑρίσχειν ἐπίταξιν ἀλλὰ δεομέναις ἐξ 45 

80 ἀνάγχης τῆς τοῦ λόγου ῥυϑωίσεως, ὡς προστατεύειν λαχόντος χαὶ δεσπόζειν 
~ ΄ ~ ~ ~ 4 ~ Ww 

αὐτῶν, διδάσχει νῦν ἡμᾶς ἐν TH παρόντι γράμματι περὶ διανοητιχῶν ἥτοι 

R 
» ,ὔ Ἁ , τ A 

ξωρητιχῶν ἀρετῶν, ὥσπερ ατήπὴν χρινᾶς TAs Wey υξτα YELVOVWV αρξτὰς 

τοῦ λόγου γινώσχειν ἡμᾶς, ἀγνοεῖν δὲ τὰς τοῦ λόγου χαϑ᾽ ἑαυτὸν ὡς 

ἂν wn ἐφιεμένου τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ χαϑ᾽ ἑαυτὸν τοῦ λόγου χαὶ τυγχάνοντας 

85 αὐτοῦ χατὰ τὸ ἄλογον, ὃ χαὶ τέλος χοινόν ἐστι τοῖς ὁπωσοῦν τὸ εἶναι 
λαχοῦσιν ἅπασι. χαὶ ὃ λέγων ἀνθρώπῳ εἶναι ἱχανὸν πρὸς τελείωσιν μόνον 50 

τὸ χατορϑοῦν ἐν ταῖς πραξεσίν ἠγνόηχε χείρω τὸν λόγον τῶν ἀλόγων ποιῶν 

δυνάμεων. εἰ γὰρ μέχρι τῆς pet αὐτῶν χατορϑώσεως τὸ εὖ εἶναι αὐτῷ 
΄ 

αν re ae τούτου το lat ἔσται τὸ ἀγαθὸν αὖτ 
> ε , 

ς ἐχείνων [ὩΣ 
\ \ 21 

μὴ χαὶ χατ Ct 

40 χαὶ χατ᾽ ἐχείνας, ὡς 7 μὴ εἶναι αὐτὸν ὅλως τῷ arene ἐξ αὐτῶν. 80: 

4 περὶ λόγους B: περίλογον a 96 € B: tod ζ a 12 τάξαντες a 15 διηνε- 

χῶς ἃ 11 λογιχαί ἃ: λογικοί B 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 1 ‘ 
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ὃ ἀρετὰς B: 

KUSTRATII IN 

v Ὑ 

εἴ γε μὴ οἰχείαν 

WATALOY τοῦ ΑἹ ΠΣ ἀποπίπτοντα, ἃ ἄμφω 

ἀναγχαῖον ἄρα χαὶ ἀρετὰς εἶναι τοῦ λόγου 

δυνάμεων χαὶ ταύτας γινώσ 

εἰσι 

ἄμφ [0] ἔχειν 

ἜΣ 3 ξνὴν 

χαὶ 

ἂν ϑρώπῳ 
΄ ~ Ss \ » > 3 ~ if > 

OTOLAL AGL ὑπ. GZVTOV TUTAS μέεταοι 

\ / 4 si 

τὸ τέλειον, λέγω ὃξ 

ὡς χρηπιδα τε 

ὡς χαὶ 
>t ἐπ 
[Ὁ 

ὑπερείδουσαν, τὴν δὲ στέγην 

φέρουσαν τῷ οἰχοδουνήματι, 

ὡς διὰ τὴν στέγην τοῦ οἴχηυ τοῖς 

περ τ βλάβας ἐχχλ 

χαὶι ἢ 

ἵνωμεν, 

τε χαὶ ἀνέχοντα. πραχτιχὴ 

ὙΠ A ὙΌΣ Sie ao τ - Ff eh “ὦ 5 
χαὶ Ὁ hO γος SCAVTYS Ἢ τῶν ες αὑτῶν EVO 

Ἔν ποτ 2 ΝΣ: - wy παρᾶ tov ἐμποδιζομενος. 
΄ - ΄ 555 \ 

χρείττους tod λόγου. ἀλλὰ τὸ 

ἄλογον. 7, 

γικῶν ὑπάρχοντα δραστιχώ ϑυμοειδέ 
ΟὟ ς ΄ ¢ 

χαὶ ἐπιϑυμητιχώτερα. 0 
id ~ 4 2 \ 

ττῶν 7 τοῦ χρείττονος ἀρετὴ χαὶ τελεί εὶ 

ται, τούτων ἐξ ἀναάγχης ual αἵ τελειότη 
τις ς ἘΞ e Lo. --- λ 
ὧν αἱ TEAELOTYTES TO 

πολλὰ 

THY. τε 

Vv: Vv 

EAATTOV EYOUGL, 
\ 

χαὶ 

τῶν 

διὰ τοῦτο λοιπὸν ὃ ’ Aptatoréhns TOUS περὶ 

πρότερον χαὶ ὥσπερ προχαταβαλὼν 

Φ ΄ \ 

παράδοσιν μέτεισιν, ὡσανεὶ τὴν στέγην 

ταῦτα μὲν οὕτως τὸν σχοπὸν τῶν 

Covtes, 
5 
ἀφεστηχότες wy 

hovs ῥηϑησομένων. 

p- 113818 
μέσον αἱρεῖ 

τυγχάνομεν 

a) αι, Μήτε τὴν ὕπερβολ 

μέσον ἐ ὃ λόγος ὁ ὀρϑὸς 

ΠΠερὶ τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν 
ΖᾺ , > / > 

Ἀριστοτέλης, μεσότητα εἶναι τούτων 

ἀρετὴν ἃ ἑαυτὸν Β: ἑαυτὴν ἃ 

tov B: παρὰ τούτοις ἃ 16 χρείττους B: 

23 ἔχων ante τὴν φύσιν ponit a 26 xat B: 

Avistoteles 32 μήτε--μήτε Ba: 

vulg. ὃ4 πραχτιχῶν a: πραχτῶν B 30 

‘TH. NICOM. VI 1 [Arist. 

κ᾿ 

ἀγαϑοῦ ἔφεσιν, 7, 

χατὰ πρᾶξιν χαὶ ϑεωρίαν. 

χαὶ ϑεμέλιον χαὶ βάσιν 

πεὶ χαὶ τῇ π 

ὕπερ 

Ὁ >} , ἢ at ia > 

ἢ οἰκία, τὰ δὲ ὑπ 
5 , 

ἀρετή. 

7, 
A , 

υὲν χρείττους 
Vv ~ ~ 

ἔσονται τῶν λογιχῶν ὙΠΕΙ το ῸΞ 

ίωσις 

τούτων χαὶ αἱ οὐσίαι ἠλάττωνται. 

πραγμάτων τὴν φύσιν χαὶ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν 

τὸν dev 

Τὰ 

TPOTEPOY 

TO 

ἐχάστην 

χρείττω ἃ 

χαὶ μήτε-- μήτε Aristot. cod. Mb 

Ρ. 1198» 18] 

IA 5 ΄ S\ 4 

εἰνα! μὲν, ἀνενεργητὴν Ge χαὲ δύτ 
\ "7 ΄ Ω 2)» 

χατὰ τὸ ἄτοπον ὑπερβάλλοντα. 

Ω᾽ [4 τ - b) ΄ »,7ὔ 

χαῦ ἑαυτὸν τῶν ἀλόγων δίχα 
‘ \ 

χαὶ χαὶ 

ih ν 

eet ἢ Ω a = (6 
AEQUAL ὍΘ Ts τινες 

Fras nto τ 5 \ im ὃς oA ἘΞ] 

ώχεσϑαι χαὶ ζητεῖν αὐτὸν χατ 
A Ἁ 

THY μὲν χατα- 

ia / 

UTOXKSULEV TY 

/ 

σχέπην, τὸ τέλειον παντὶ 
C Bm AC ι 

ραχτιχῇ διὰ τὴν ϑεωρίαν τὸ εἶναι 

είσμασιν. ἵνα yap τὰς ἐχ τοῦ 

αὐτὴν ὡς ὑπηρετοῦντα 

ἵνα τὰ πάϑη χαταδαρϑάνηται 
5 \ > ~ 

χλήσεων χαὶ τα οἰχεῖα Ξνυξργῃ: 
ib 

χείρους at ἄλογοι δυνάμεις 7 10 
~ ͵7 vv 

ταύτας εἰπεῖν. ἄτοπον χαὶ 

τῶν ho- 

πλεῖστα 

Ate 
AUTEAS 

Ἧι ve , 

τὰ ἄλογα χατ 

ἔστερα γὰρ τῶν ἀλόγων τὰ 

ἔσται 
3 

10}0) 

pe πῶς οὐχ χαὶ χρει- 
oe \ ς ΄ (ORNs 
My yap at σιαι ὑπερχξιν- 

΄ , ‘ 5 ἊΝ 

τες ὑπερέχουσι. χαὶ ἀνάπαλιν" 

15 

ἐπὶ πλεῖον eeciee PoDnan ye: τὸ λεγόμενον, αὖ- 
Vv ΄ 

cy ὧν συνηγόρον. 

, -. 

τῶν πραχτιχῶν λόγους παραδοὺς 

᾿ τὴν τῶν ϑεωρητιχῶν 
ἔλιον 7 [τ 

5 , \ 

ἐπιτιϑέμενος. χαὶ 
> 

EtO) i 

Ves 

λόγων 
>) 2 - \ 

υηδ᾽ ἐνταῦϑα ς πρὸς͵ ϑεὸν 
4 

᾿Αριστοτέ- - fA ~ 

διανοίας τῶν παρὰ τοῦ 
ῃ 

a o- 

΄ \ 

Ἢ @- on ἣν μ εὶ λλειφψιν, 

~ ἣν L on πρὸ τούτου βιβλίοις λέγων 6 
> ΄ ἐπ >a! ΄ = 

ἐτίϑετο. ἢ ὃς μεσότης συμ- 35 

8 παντὶ Β: παντὸς ἃ 

18 ἐπιϑυμιχώτερα a 

91 ἐπε δὲ a et 

χαὶ μὴ--μοοηδὲ Arist. 

14 παρά 

\ 
om. a 10) B: ἐπεὶ 

μεσότητα B: μεσότητες a 
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\ 

ε 

παάϑεσι. περὶ ταῦτα γὰρ αἱ τους ἀρεταὶ χαταγίνονται τοῦ ὀρϑοῖ ce ~ oO ' 
~ 7 \ 

you μετροῦντος Exacta. ὀρϑὸς δὲ λόγος ὁ ἀπλανὴς χαὶ ἀδιάστροφος, περὶ 
ΗΝ - a . / ~ ‘ 

οὗ νῦν βούλεται διδαάξα' ἡμᾶς χαὶ εἰδι ἠβάιθαι προσηχήντως τὴν περὶ τού- 
Vv ~ \ , 7 x 

τοῦ ἔννοιαν. δοχεῖ γὰρ συγχεχύσϑαι τὸ οὕτω λεγόμενον. τὰ μὲν οὖν 
΄σ C \ Nao C ΄ 8. Ὁ ee Oy v a z 

πάϑη ϑυμὸς χαὶ ἐπιϑυμία, ὀρέξεις ἄμφω ἄλογοι, ua? ἃς ἢ ψυχὴ χινεῖται 
~ ~ Sr l¢ \ 

τῶν ὀρεχτῶν ἐφιεμένη τινός. ὃ μὲν ϑυμὸς χατὰ τὸ γαῦρον αὐτοῦ χαὶ 
No ale ~ " \ ΄ ε Η͂ 

ἐπηρμένον, ὥστε 7 δόξης τυχεῖν 7, “μύηασϑαι τὸν λυπήσαντα, ἣ δὲ ἐπιϑυ- 
πὸς ἘΞΑ en Wore Cheam SH 2 χέσϊ “Ἰυὴ δ ) 

μιὰ XATA TO τ ρον AUTNS, WOTE fi 7,02 205 EQLKES sua τινος χαὶι τερπνου 

22 ταῖς αἰσϑήσεσιν ἣ ἐν χτήσει γενέσϑαι τινῶν, ἅπερ ἄνϑρωποι χτᾶσϑαι πεφύ- "- 

χασιν. ἐπεὶ δὲ ἄλογοι αἱ δυνάμεις αὗται, ἀλόγως χαὶ πάσχουσιν, ἀλόγως 

χαὶ ἐνεργοῦσιν, ἀπὸ πάϑους πρῶτον ἀρχόμεναι. δεῖ οὖν αὐταῖς μέτρου 

KAT ἄμφω, χατά τε τὸ πάσχειν χατά τε τὸ ἐνεργεῖν, ὃ αὐταὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν 

εὑρίσχειν οὐ δύνανται. ὁ ὃς ὀρϑὸς λόγος προϊστάμενος μετρεῖ αὐτὰς 

nor ἀυφότερα, ἵνα χαὶ συμμέτρως παϑαίνωνται χαὶ συμμέτρως τὰς πρά- 
fe \ ΄ I OF: QO. a) ~ 5 ~ > ΄, 

Gels “OL ἐνεργείας ἐνδείχνυνται, 420A OF χαὶ ταῖς σρεταὶς τὸ εἶναί ἐστι. 

» τῷ @ wy @ 

4 Inia) \ l4 Se εν \ ἘΣ 5. - σ 

λέγεται δὴ τὸ συμμέτρως πάσχειν χαὶ συμμέτρως ἐνεργεῖν, ὅταν 
» v ΄ 55.,} 

τῆς τούτων συμμετρίας ὃ ἀνῦρωπος γένηται. ἀλλ᾽ ἐπεὶ χαὶ ἔτι τος fas 

δεῖται τὸ προχείμενον πλείονος, PE NOU χαὶ ἄλλως τὰ εἰρημένα. 

τὸ λογιστιχὸν χαὶ τὸ ϑυμιχὸν χαὶ ἐπιϑυμητιχὸν μέρη λεγόμενα τῆς ἀνϑρω- 

πίνης ψυχῆς: τὸ μὲν ὡς λογιχῆς οὔσης. αὐτῆς λέγεται, τὰ ὃὲ ὡς συνηρτη- 

μένην ἐχούσης ἕξαυτῆς τὴν ἄλογον ζωὴν χαὶ αἰσϑητιχήν. 6 γὰρ ϑυμὸς 
\ ~ oly \ Lé / > ~ ᾿ ἊΝ 

χαὶ ἢ ἐπιϑυμία χοινὰ χαὶ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἄλογα, ὃ 
δ ἢ eee aii niten SMe ira Gal? CUA CORO OVER ον ρος δὲ λογισμὸς ἐπεὶ Anytxov, διὰ τοῦτο χαὶ μόνῃ τῇ λογικῇ Ψυχῇ πρόσεστι 

” 

δύναμις ὧν ἐπιστατιχὴ χαὶ χριτιχὴ 
~ 

ὧν ἀλόγων αὐτῆς μερῶν 7 δυνάμεων" εὶ 

σ bis! A ~ ΝᾺ ee Sie ΣᾺ > \ 

ὥστε οὐδὲ χοινὸν τοῦτο τοῖς ἀλόγοις ἐστίν. ὅταν οὖν λογιστιχὸν χαὶ ϑυμι- 

“OV “AL pa eter λέγωμεν, χατὰ τὸ πεφυχέναι οὕτως αὐτὰ ὀνομάζο- 

μεν, χαὶ ὀρΞχτιχαὶ λέγονται δυνάμεις τὸ ϑυμιχὸν χαὶ ἐπ τὸ ἐν τῷ 
~ 
U μήπω ὀργίζεσϑαι ἀλλὰ πεφυχέναι χατὰ τοῦτο πάσχειν ἢ ἐνεργεῖν. ὅταν 

ϊ 
>) Sue) \ CEN ~ 9 = > acai Oo~ , ε , ε 
QF TO ODEXTLADY ὑπὸ TOU ODESA TOD ὡς EOETOVU χινηϑῇ. τοῖξ 7 χινησις Ἢ 

ταξὺ χινοῦντος χαὶ χινουμένου, ἤτοι ὀρεχτοῦ χαὶ ὀρεχτιχοῦ, πάϑος 7 ἐνέρ- 
ae - δι δ ΣΝ ὯΝ ~ ΄ ~ π \ ΄ > 

yeux λέγεται. τοῦτο ὃὲ δῆλον χαὶ Ex τῶν ΠΡ ϑυμὸς yoo ἐστι Ξ 
- > “ ᾿ “Ἂν 

τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως. ἀεὶ γὰρ αἷμα περὶ 
7 τ ΄-: ~ 

τὴν χαρδίαν ἐστίν, ἐν w 7% τοῦ ϑυμοῦσϑαι δύναμις ἔγχειται, ἥτις χαὶ 
\ [4 5 A S50 or vi) “ἢ 5 ~ > , “55 5} 

χὸν λέγεται. οὐ μὴν ἀεὶ Cést οὐτ ἀεὶ ἀντιλυπῆσα:ι ὀρέγετα', ἀλλ ὅταν 

τὴν πρὸς τοῦτο πρόφασιν λήψηται. ὁμοίως χαὶ ἢ ἐπιϑυμία ὄρεξις οὖσα 
> ~ ” v “ ~ 4 fee \ 
ἀπολαύσεως TOov7s ἣ ἔφεσις τοῦ ἐνδέοντος 7 πόϑος τῆς ual? ἡδονὴν 

5 ΄ x ~ ) v , > 

ἀπολαύσξως ἣ λύπη Ext τῷ μὴ χατ᾽ ἐξουσίαν ὄντι χαταϑυμίῳ, οὐχ ἀεὶ 

, Ce eG a0) he = EN eee uv pe ENG ey ὃν Li} a ~ > 

PLA, ὥστε PTE ὑπερβάλλειν μητε ἐλλείπειν EV TE ταῖς πράξεσι χαὶ tots 8O0r 

30 

35 

45 

1 μήτε ὑπερβάλλουσα μήτε ἐλλείπουσα a 4 διαρϑρῶσαι B: διορθῶσαι a 8 ἀμύνασϑαι 
b U - - ‘ 

B: ἀμύνεσϑαι a 14 προϊστάμενος B: παριστάμενος a 15 συμμέτρως B: συμμέ- 

τρους a 16 an ἐνδειχνύωνται χαϑὰ δὴ B: χαϑὰ δὴ ταῦτα a 21. 2 

μένην B: St aa a 22 ἑαυτῇ scribendum videtur 30 περὶ καρδίαν 

χαρδίου ἃ οἵ. Arist. π. Ψυχῆς Al p. 400 «80 cum codicum lectt. 
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2} 5 ΄ \ Dik en ων 9 ) Tm A i frere >! / 

χατ᾽ ἐνέργειαν ϑεωρεῖται. οὔτε γὰρ ἀεὶ ἡδονῆς ἀπολαύειν τὸ ζῷον ὀρέ: 80.» 

γεται οὔτε λυπεῖσθαι ἀδιαχόπως ἐπὶ ἀπουσίᾳ ἡδέος οὔτε τι τοιοῦτον πάσχει 

χατὰ συνέχειαν, ἀλλ᾽ ὅταν ἣ παρόντος τοῦ ἡδέος ἐν αἰσϑήσει τῆς αὐτοῦ 

παρουσίας τὸ ζῷον γένηται ἣ ἐν τῇ φαντασίᾳ ἐχεῖνο ἀνατυπώσηται χαὶ 
Ἂς 

σι ὡς πρὸς τὸ παρὸν αὐτὸ χινηῦ. ὥστε ϑυμιχὸν μὲν χαὶ ἐπιϑυμητιχὸν χαὶ 

ἁπλῶς ὀρεχτὸν χαὶ παϑητιχὸν χατὰ δύναμιν λέγεται, ϑυμὸς δὲ χαὶ ἐπιϑυμία ὅ 

χαὶ πάϑος ὅταν ϑυμῶται χαὶ ἐπιϑυμῇ χαὶ ὀρέγηται χαὶ πάσχῃ; χαὶ εἰσ 

ὀνόματα σηυαντιχὰ τῶν παϑῶν, χαὶ πράξεις εἰσὶν αἱ χατὰ ταῦτα ἐν 

τοῦ λογισμοῦ ἐνεργοῦντος ἅμα τοῖς πάϑεσι, χαὶ ἣ χρατοῦντος αὐτῶν ἢ 

10 χρατουμένου ὕπ᾽ αὐτῶν. χρατοῦντος μὲν οὖν χαὶ μετροῦντος ὡς δεῖ ὅ 

τε λύγος ὀρϑὸς εἶναι λέγεται χαὶ at χατορϑώσεις ἀποτελοῦνται. χρατουμέ- 

yoo δὲ χαὶ ore poe 6 te λόγος ὙΠ χαὶ αἱ ἁμαρτίαι τῶν δεόντων 10 

Q- “γ R a f=) 
oOo 

' γίνονται. τοίνυν 6 λογισμὸς τοῦ χρατοῦντος ἐν ἕξει γενόμενος τὰς ἀρετὰ 
Vot χαὶ τὸ μέτριον ἀεὶ χαὶ τοῖς πάϑεσιν ἐπιτίϑησι χαὶ ταῖς πράξεσι χαὶ ἐν 

18 συμμετρίᾳ χαὶ τὰ πάϑη χαὶ αἱ πράξεις εἰσὶν ὡς ἐν μέτρῳ γινόμενα. τὸ δὲ 
μέτρον αὐτοῖς ἢ τοῦ λογισμοῦ ἐπιχράτεια χαὶ ἐπιστασία δίδωσι. διὰ ταῦτα 
αἱ ἀρεταὶ περὶ πάϑη χαὶ πράξεις χαταγίνεσϑαι λέγονται. ὡς ἕξεις οὖσαι 

τοῦ τε λογισμοῦ, ὃς χαὶ νοῦς προς ὀνομαίξεται, χαὶ αὐτῶν τῶν παϑητιχῶν 
5 

λεγομένων δυνάμεων. ϑυμοῦ λέγω χαὶ ἐπιϑυμητιχοῦ, τοῦ μὲν ἐπιχρατεῖν συνη- 15 

20 ϑίσαντος τῶν ἀλόγων ὁρμῶν χαὶ ὀρέξεων διὰ πολλῆς προσοχῆς χαὶ τριβῆς 
\ 

χαὶ πρὸς τὰ ΤῸ ἐνστάσεως χαὶ KATH τὸν συνεϑισμὸν τοῦτον τὸ προσῆχον vr > 

7) / ~ a ~ ~ 

υέτρον αὐτοῖς παρεχογτος, τῶν δὲ ἐπιχρατεῖσϑαι χαὶ ὑπείχειν τῷ χρείττονι. 
΄ > 2 > ~ ~ 4 Ἂ τούτων οὕτω διττῶς διωρισμένων, ἐξ ἀμφοῖν τῶν μεταχειρίσεων εἴη ἂν 

a ~ , ae 5 , > > οἶμαι σαφές, πῶς περὶ πάϑη xal πράξεις at ἀρεταὶ χαταγίνεσϑαι λέγονται. ἀλλ 

τῷ σι ἐπανέλθωμεν ἤδη πρὸς τὴν προτεϑεῖσαν ῥῇσιν tod ᾿Αριστοτέλους. φησὶ 20 
τοιγαροῦν, ὅτι πρότερον μὲν εἰρήχαμεν ἐν μεσότητι πράξεων χαὶ παϑῶν 

τὰς ἀρετὰς ὑεώρεισιαι, may δέ εἰσιν αἱ χατὰ τὸ ϑυμιχὸν χαὶ ἐπιϑυμη- 

τιχὸν τῆς ψυχῆς {τ χαὶ δρμαὶ χαὶ πράξεις αἱ ἀπὸ τούτων χατὰ προ- 

αίρεσιν προϊοῦσαι ἐνέργειαι, τοῦ μὲν ϑυμιχοῦ πρὸς duvvay χινουμένου. τοῦ 

80 δ᾽ ἐπιϑυμητιχοῦ πρὸς ἀπόλαυσιν, ὧν δεῖ τὰς χινήσεις συμμέτερως ἔχειν 
εἰ μέλλοιτο χατορϑοῦσϑαι ἣ ἀρετή. ἣ δὲ συμμετρία μεταξὺ μετροῦντος 

χαὶ μετρουμένου ἐστί, τὸ μὲν οὖν μετροῦν ὃ λόγος ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ὃς % 
χαὶ λογικὸν χαὶ λογισμὸς χαὶ νοῦς πραχτιχὸς ὀνομάζεται. λογισμὸς μέν, 

ὅτι λογίζει ἤγουν λογικὰ ποιεῖ, χατὰ μέϑεξιν Equtod τὰ ἄλογα μέρη τῆς 

35 ψυχῆς τὸ ϑυμιχὸν xat ἐπιϑυμιητιχὸν. πεφυχότα ἐν τῷ ἀνϑρώπῳ ἐπιπειθῦη 

λόγῳ γίνεσϑαι, χαὶ ὅτι χρίνει καὶ ἐξετάζει πῶς τς: ον ταῖς ὁρμαῖς τῶν 

α 
q ~ nN , x ~ \ 

παϑητιχῶν τούτων ὀυνάμξων, πραχτιχὸς δὲ νοῦς ὅτι λο γικὴ ὁ doa χαὶ νοερὰ 
ΝΠ σ \ Ὁ \ 2 , lad , \ a 4 cee --- 

δύναμις, ὅταν τὰς παϑητιχὰς δυνάμεις μεταχειοίζηται, τότε τὰς πραξεις 30 

ἀποτελεῖ. πράξεις δέ εἰσιν αἱ χατὰ προαίρεσιν τοῦ λό ἐνέργειαι. τὸ δὲ 

40 μετρούμενον ἢ τῶν παϑῶν ἐστι χίνησις χαὶ 

7 ϑυμῶται B: ϑυμῆται a πάσχει a 16 ἐπιχράτεια B: ἐπιχράτησις a 23 διττῶς 

a: διὰ τοῦτο B 29 προϊοῦσαι B: ποιοῦσαι a ϑυμιχοῦ a: θυμοῦ B 3d λογικὸν 

B: λογιστιχὸς a 
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»ν - ~ ~ ~ id ~ , a 

as ὀρϑῶς, ἵνα ὀρθῶς μετρῶν χαὶ τῇ Eavtod εὐθύτητι τὰ πάϑη χαὶ τὰς 80v 
πράξεις τος ατιϑεὶς τὸ μέσον εὑρίσχῃ χαὶ σύμμετρον χαὶ τὸ ἀγαϑὸν χατορϑοῖ, 

? ΄ " ἴς 5 Vy ~ x 

ἐχχλίνων τὰ ἐφ΄. ἑχάτερα, ἥτοι τὴν ὑπερβολὴν χαὶ thy ἔλλειψιν. πῶς δ᾽ 

ἂν ὀρϑῶς ἕξει 6 λόγος ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὥστε μέτρον γίνεσϑαι τοῖς πάϑεσι 
χαὶ ταῖς πράξεσιν, 7 πρῶτ τον Ἐπ᾿ ἔφεσιν λαβόντι τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ βδελυ- 35 

/ \ ῷ 

ξαυένῳ μὲν τὰς ἀμετρίας τ αϑητικῶν ὁρμῶν χαὶ ὀρέξεων, ποϑήσαντι 
> ~ ° NE. 

& τὸ μετρίως χαὶ ὡς δεῖ ἐνεργεῖν xat αὐτὰ HEL τς πρὸς τὸν λόγον 
ΝΙΝ Ἁ ¢ ~ Vv ον sa 

KGL ὑπειχτιχῶς ἔχοντα. ἔπειτα Ce πολλὰ παϑόντι χαὶ πολλὰ μογήσαντι 
’ ~ ΄ὔ ων 

χαὶ προσχόντι φιλοπόνως τοῖς χατὰ τὸν βίον πράγμασι χαὶ διὰ πολυπει- 
΄ ΄ - ΄ ~ > > 

ρίας μαϑόντι ποῦ xal πότε χαὶ πῶς al ἀποπτώσεις χαὶ χατορϑώσεις ἐν 
- ΄ : ΕΞ 
U τοῖς πάϑεσι χαὶ ταῖς πράξεσι γίνονται. οὕτω γὰρ ἐν φρονήσει γενόμενος 

ὀρῦόν τε ἕξει τὸν λόγον χαὶ ἕχαστα παραμετροῦντα ὀρθῶς, ὡς μήτε τὴν 
ὑπερβολὴν αὐτὸν λανϑάνειν μήτε τὴν ἔλλειψιν, ἃ φεύγων ἔχατ 

μέσον χαὶ σύμμετρον ἵσταται ἀυεταϑέτως τούτου ἐχόμενος: τ 

διέλωμεν διχῶς ἔστιν ἐχλαβεῖν. ἣ γὰρ πῶς ὁ ὀρϑὸς λέγεται καὶ διορί- 

ζεται, 7 αὐτὸν τὸν ὀρϑὸν λόγον λέγει. τὸ γὰρ ὁ ὀρϑὸς λόγος: χαὶ ἔστιν 
ὃ ὀρϑὸς λόγος χαὶ ἐν πράξεσι χαὶ ϑεωρήμασιν: ἐχεῖ μέν. ἤχουν ἐν ταῖς 
πράξεσι, τὸ ἀγαϑὸν ἀνευρίσχων χαὶ περαίνων τὸ αἱρετὸν εἶναι αὐτόν (τοῦτο 

ὃξ ἐστι τὸ μέσον χαὶ σύμμετρον), ἐχεῖ ὃὲ συνάγων τἀληϑὲς χαὶ ἐν ἑαυτῷ 
» 5 + δ x 5 > \ ~ + ~ 

ἔχων αὐτὸ χαὶ ἑτέροις παραδιδούς. 7 τὸ διέλωμεν ἀντὶ τοῦ λεπτομερῶς 

διαιρήσομεν. ἃ yap προλαβὼν περὶ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου εἴρηχε, παχυμερῶς 
΄ ΝΑ Ν ΄ Ὁ ὮΝ >) ‘ 

λέλεχται χαὶ συγχεχυμένως, νῦν 6& διαιρήσει tov ἐν ψυχῇ λόγον εἰς τὸ 

λογιστιχὸν χαὶ ϑεωρητιχόν, χαὶ τοῦτο αὖϑις εἰς τὰ ὕπ᾽ αὐτὰ εἴδη; χαὶ 
οἰχείαν ἑχάστῳ ποιήσει τὴν περὶ ἑχάστου διδασχαλίαν. 

p.1138»21 ἂν ἁπάσαις γὰρ ταῖς ξεσιν ὡς χαὶ ἐπὶ 
τῶν ἄλλων ἔστι τις σχοπὸς πρὸς TWY Ὁ TO 

ἔχων ἐπιτείνει τε χαὶ ἀνίησι, xat Ξ 

τῶν, AS μεταξύ φαμεν εἶναι τῆς ὑπερβολῆς χαὶ τῆς ἐλλείψεως 
οὔσας χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. 

Εἰρημένας ἕξεις φησὶ περὶ ὧν ἤδη ἐδίδαξεν: αὗται ὃ 
χτιχαὶ ἀρεταί, at te γενιχαὶ ὀνομαζόμεναι τέσσαρες χαὶ αἱ ὑπ᾽ αὐτὰς ὡς 
εἴδη ἀναφερόμεναι. λέγει τοίνυν ὅτι ἐν πάσαις ταύταις σχοπός ἐστί τις, 

ΟἿ 

σ > 5 \ > ~ (os \ ΄ , » ΟΣ ΨΙΆΝ9 DN 

OTE τις XAT αὑτας EvEpyet* οὗτος O στιν ὁ λόγον CY WY, οὗτος Ὁ ἔστιν 

40 

50 

2 εὑρίσκη B: ebpioxer a 7 abta B: αὐτὰς a 8 ἔχοντα B: ἔχοντι a 14 τούτου 

B: 

21 

τοῦτο a 15 λέγεται B: λέγει a 16 et 17 ὁ ante ὀρϑὸς B: om. a 

εἴρηχε B: εἴρηται a 22 Cai ee fa a: ἐγχεχυμένως B ἐν Ψυχὴ B: ἐν 

ψυχῇ ἃ 23 αὐτὰ ἃ: αὐτὸ Β 25 ἁπάσαις Ba: πάσαις Aristoteles ὡς Ba (sed 

cf, 

wT 

Ρ. 262,17): καϑάπερ Aristoteles zat B et Aristot. vulg.: om. B et Aristot. cod. Ob 

te Ba: om. Aristoteles 6pog ἐστὶ Ba: ἐστὶν ὅρος Aristoteles 28 ἃς μεταξὺ B 

Arist.: ἃς μὲν μεταξὺ a φαμεν B et Aristoteles: φησὶ a 

et 
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, SS ~ , - tp 
6 ἄνϑρωπος, ὃς λογιχὸς | ὧν χαὶ ὡς ae τινὶ τῷ λόγῳ ἐν ταῖς πράξεσι 81- 
χρώμενος. ἐπιτείνει μὲν ὅταν ἐλλιπῶς ἔχῃ τοῦ δέοντος ἢ ἐχ τοῦ πάϑους 

, ΄ ὩΣ { as 

προβαίνουσα χίνησις, ἀνίησι O& ὅταν ὑπερβάλλῃ, οἷον εἰ dubvasdar δέοι 
-, 

τὸν ἡμαρτηχότα, σχοπὸν ἔχει χατὰ τὸ σύμμετρον ϑέσϑαι τὴν ἄμυναν. οὐ- 
~ > ΄ ~ ~ ~ ~ 355) 35 sy 5 ΄ > 

5 χοῦν ἀχολουϑήσει τῇ ὁρμῇ τοῦ το ἀλλ ἐλαττώσει μὲν αὐτήν, εἰ 
~ " > ν ἀπ τῶ σὸν 

πλέον τοῦ δέοντος διεγείροιτο, αὐξήσει δ᾽ αὖϑις εἰ χαυνότερον 7 det ἐρε- 
-“ ε Wy 4 

Diorto, xat οὕτως Exatépmdev ἐχχλίνων τὴν ὑπερβολὴν χαὶ τὴν ἔλλειψιν 
~ ΄ 4 a 9 {od 

ἐν τῷ μέσῳ στήσεται, χαὶ προσήχουσαν τὴν παιδείαν (ἂν) ἐπενέγχῃ τῷ ἅμαο- 5 
΄ 1 San ἊΝ \ Daan ~ 2 C ΄, PD > γ -» τήσαντι. τὸ αὐτὸ δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπιϑυμίας ἂν γένοιτο, οἷον εἴ τις ΤῈ 

2 ΄ ν “4 See ἢ >) (Tet Got ΠΣ Αἱ \ 

10 ὀρέγοιτο εἴτε πόσεως οὔτε ἐνδώσειεν ἂν ἁπλῶς ἡϑιχὸς avi 10. [αὶ χατὰ τὸν 

ὀρϑὸν λόγον ἐνεργῶν tH τῆς ἐπιϑυμίας put, οὔτε μὴν ὡς ἔτυχεν avayar- 

τίσει αὐτὴν ana τῷ τοῦ ee υέτρῳ τ ae. ἐν τῷ μέσῳ στήσΞε' 
τὴν ὄρεξιν χαὶ pce μὲν ὅτε δεῖ χαὶ ὅπου δεῖ ual ἐφ᾽ ὅσον δεῖ χαὶ 

ὅπως δεῖ χαὶ ὃ δεῖ χαὶ ὅσα et Epa ee ον ἐν τούτοις πεφύ; 

15 ἄνϑρωποι. ἐν τούτοις δὲ χαὶ νόμοι προΐστανται χαὶ ἔϑη ἐϑνῶν te χαὶ 

πόλεων. ὡς μέτρα χαὶ αὐτὰ τεϑειμένα τῶν παϑῶν χαὶ τῶν πράξεων. τὸ 
Ὧν Cc 4 \ >) \ ws 4 ἌΡΣΕΝ “ 5 , ~ ΠῚ 

ὃξ χαῦαπε “OL ἐπὶ τῶὧὧὍνν GANwWY ειρηται, OTL OD UOVOYV τῶν χατᾶα 9) 

Β te ΓΕ ως \ 2 ΄ ~ 
τὰς ἀρετὰς ἕξεων τὰς ὑπερβολὰς χαὶ ἐλλείψεις ἐχχλίνομεν χατορϑοῦν βου- 

Ν j> 374 >) ~ \ »} - ΠΥ, 

λόμενοι τὸ ἁρμόδιον, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν. οἰχοδό- 

> ἊΝ 

δ , 5 Q 4 ~ , 

20 wos τε γὰρ “AL τέχτων χαὶ ἀνδριαντοποιὸς σπουδάσει ΠΕ τὸ σύμμε- 

ἔχεται ἣ τὴν 15 Ὁ Ψ, BACs \ rC ee aay - τρον τηρῆσαι ἔν te πλήϑει χαὶ μεγέϑει χαὶ ἄλλοις ὅσοις ἐνὸ 
4 οὖσιν υκμούμενος 7 πρὺς τὴν χρῆσιν ἀφορῶν τοῦ χαταῦ χευάσματος. 

5 9X 

οὐδὲν δὲ ἧττον χαὶ ταῖς τ τηρεῖται τὸ σύμμετρον. μουσιχὸς γὰρ 
\ 

=€ 

ἀνὴρ xa! Exactov toinov to ἁρμόδιον αὐτῷ σπουδάσει χατὰ τὸ μέτρον, 
\ > ws ~ , , Μ Ν ~ 

ἄλλο μὲν ἐπὶ tod Δωρίου εἰ τύχοι τρόπου; ἄλλο δ᾽ ἐπὶ τοῦ Φρυγίου χαὶ τῷ σι 

ws 5 \ a x > \ X ΄ 

ἄλλο ἐπὶ τοῦ Λυδίου, χἀπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ὡς ἐπὶ τοῦς μὲν τήν. 
σ / Saeco Son eae Ae ee ὃς ἀνιέναι τὴν χορδήν, τήν δ᾽ ἐπιτείνειν, 

ὃ v 

πὶ τούτῳ δ᾽ ἄλλην, ὅπως πλητ- ων 

, ~ ar 

τόμεναι οἰχείως TH τρόπῳ TO μέλος χαὶ THY WOH est αἀποητελου- 20 

μένων ἁρυοδίως τῶν ἀπηχήσεων χατὰ ὀξύτητα χαὶ βαρύτητα. ἀλλὰ xat 
, > ~ ~ b) f Ν 

80 εἰ σύμμετρον ἐρεῖς ἐπὶ τῶν ἐπι ΉΩν τὸ ἀψευδές τε χαὶ ἀληϑές, οὐδὲ 
/ 

τοῦτο ἀνοίχειον. ταῖς γὰρ ἐπιστήμαις οὐδὲν ἁρμοδιώτερον οὐδὲ σχοπιμώτερον 

ὡς τὸ εἰδέναι τὸ τ διὰ μέσης τῆς αἰτίας τοῦ ἀρ τ τς τριῶν ὃς 

λαμβανομένων xa? ἃ αἱ τ: τῶν Pe ὧν δυνάμεων, ὑπερβολῆς xat 
5 , ~ » v 

ἐλλείψεως χαὶ τῆς wetath τούτων μεσότητος, τὰς μεσότητας ἔφη μόνον 
At N >) Qi > (3 ce \ > de Ἃ .ς ) aes ~ \ = \ ~ 35 χατὰ τὸν ὀρθὸν εἶναι λόγον. at γὰρ ἀχρότητες χἂν ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ αὐταὶ 2% 

΄ i 35 3 c ~ > Ψ x ad 

χρίνωνται. GAR ὡς Ὑνωστὰ μόνον αὐτοῦ οὖσαι χρίνονται. οὐ υὴἣὴν οὐδ᾽ ὡς | ϊ i , ΓῚ 
ε > ΄ Ve ~ ε - Ve ~ ΄ 

αἱρετά, ἐπεὶ χαὶ παρ᾽ αὐτόν εἰσι χαὶ ἔξω αὐτοῦ, ὡς χαὶ πᾶν ἔξω τοῦ μέ- 

a} 8 ἄν imseruit Diels cf. p. 272,26 al. 24 et 26 σπουδάσει B: σπουδάσας a 33 zat 

B: om. a 



σι 

10 € 

τῷ σι 

90 

EUSTRATII IN ETH. NICOM. ΥἹ 1 [Arist. p. 1138095. 26] 263 

a vi a. \ ᾿ ~ o 5 : p-1138625 Ἔστι δὲ τὸ μὲν εἰπεῖν οὕτως ἀληϑές, οὐδὲν δὲ σαφές. Sir 
\ \ \ > ~ “vy 5 5 5 \ χαὶ Yap χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιμελείαις, περὶ ὅσας ἐστὶν 

΄ ~ oa ~ > , " - ἐπιστήμη. τοῦτο ἀληϑὲς εἰπεῖν, ὅτι οὔτε πλείω οὔτε ἐλάττω 
δος ἰδ. δῶν e east ? ia | — XN ΄ id 5 2 δεῖ πονεῖν οὐδὲ ῥαϑυμεῖν, ἀλλὰ τὰ μέσα καὶ ὡς ὃ ὀρϑὸς λόγος. 

Vv 4 x NN ~ 

v ὃ εἴη πλέον, οἷον ποῖα δεῖ 
> 

τις εἴποι OTL ὅσα F ἰατριχὴ χελεύει xal we 

tr 6 > \ , > ΄ v ΄ » ᾿ πε, τί ὃ ὀρϑὸς λόγος ἐστίν, ὃν ἔχων ὃ ἄνϑρωπος χαὶ χρώ- 
> ~ \ > ~ x \ ΄ - ~ 

μένος αὐτῷ τὰς ἐνεργείας μετρεῖ χαὶ τὰς ὁρμὰς τῶν παϑῶν χαὶ τὸ υέσον 

ee χαὶ αὐτὸ χατορϑοῖ τὰς ἑχατέρωϑεν ὑπερβολὰς xal ἐλλείψεις ἀπο- 
7 πεμπόμενος χαὶ οὕτως ἑαυτῷ περιποιεῖται τὰς “=e τὰς ἀρετὰς. ἕξεις, ἦν 

, \ > «ποι > ε συγχεχυμένον τὸ οὕτω λεγόμενον χαὶ οὔπω δῆλον ἣν τίς τε 6 ὀρϑὸς 
e \ go a 2 ἌΣ. μα Aim Dh eee qo ~ 

{OS χαὶ OTWS χρηστέον ὡς μέτρῳ αὐτῷ, ἵνα χατὰ σχοπὸν ἐνεργοῦντες bd Os ὦ“ 
—a 

X , id a Ψ Ἂ ~ \ A ¢ Qi ~ 

TO μέσον “ὑρίσχωμεν, ἔδει OF διελεῖν ual τὸ prev ποιῆσαι σαφέστερον, 
σ 4 ¢ » > \ 9 διὰ τοῦτό φησιν ὅτι τὸ οὕτως εἰπεῖν, ὡς εἴπομεν, ἀληϑὲς μέν, οὐχὶ δὲ 

΄ ~ “ | ~ ‘ = Ὑ 

χαὶ σαφές, διότι χαὶ ταῖς ἄλλαις σπουδαῖς, περὶ ὅσας λόγος τις τεχνιχὸς ἣ , έ 
2 ans 4 = > ~ + ἐπιστημονιχός ἐστιν, ἀληϑὲς τὸ οὕτως εἰπεῖν, ὥστε ΠΣ εἶναι πονεῖν ἣ 

τς ova, ἀλλ᾽ ἀρχομένους τῆς ἐνεργείας ει 
Ὁ ὴ 

αἀνίεσϑαι τοῦ συμμέτρου ΠΝ THE 

ἥχειν μέχρι τοῦ μέσου μηδὲν ἐλλείποντας, περαιτέρω δὲ προστιϑέναι μηδέν, 
“OL ἐπεὶ χοινὸν τοῦτο πάσαις ταῖς ἐπι τ ἴαις χαὶ ταῖς σπουδαῖς, ταῖς τε χατὰ 

πρᾶξιν seg TS KATA μόνην Sten συγχέχυται διὰ τὴν χοινότητα χαὶ 
α ἑχάστην σπουδὴν διὰ τὸ μηδεμιᾶς ἴδιον ϑεωρεῖσθϑαι μ 

) 

X 

OS 
\ , 5 ΄ ς΄ ΄ σ Ὁ + - \ 

σον χα! GUULWETOGY SX WOVOV TOD λέγειν OUTWGL, WOTE ει τοῦτον τὸν λη- 
Vv 

oy 

35.) > \ Ω᾽ ς ΄ 

ἔχοντας εἰδέναι, διελόντας ual χαϑ᾿ ἑχάστην ἐπιμέλειαν τ 

τὸ ἴδιον alms ἐστι μέτρον χαὶ σύμμετρον, χαὶ τοῦτο σχοπὸν ἔχοντας. 
5,3 \ > Ἢ Q 7 Ἂ ΄ 

πρὸς αὐτὸ τὴν σπουδὴν χαταβάλλεσϑαι. διότι δὲ πολλὰ τὰ navy χαὶ 

πολλαὶ at νόσοι at τοῖς ἀνθρώποις συμβαίνουσαι, at μὲν τὰ σώματα παρὰ 

τὶ 
3 Σ 

φύσιν διατιϑέμεναι, αἱ ὃὲ ual αὐτῶν τῶν Ψυχῶν ἐφάπτομεναι, ὡς χαὶ τὰς 

Oo - υνάυεις αὐτῶν ἐνίοτε βλάπτεσϑαι; χαὶ αὗται ἐναργεῖς χαὶ δῆλαι χαὶ ad- 

ταῖς αἰσϑήσεσι, διὰ τοῦτο ἐχ τῆς τυ νοις εἰσάγει τὸ παράδειγμα σαφὲς ποι- 
ὧν τὸ λεγόμενον. ὅτι οὐχ ἔστιν ἱχανὸν τὸ χοινῶς ποιεῖσϑαι τὰς παραδόσεις. 

ἀναγχαῖον δὲ χαὶ xat εἶδος χαταμερίζειν xa? ἑχάστην ἐπιμέλειαν τὰ λε- 

Ἰθμενα; ἵν᾽ οὕτως ὁ λόγος σαφέ ὩΣ γίνοιτο ἐχάστῃ ἐφαρμοζόμενος. ὃ 
χαὶ αὐτὸς ποιήσει ἐνταῦϑα περὶ τῶν πραχτικχῶν ἀρετῶν τὸν ὀρϑὸν λόγον 

χαὶ τὸ μέσον παραδιδούς. ἐπιμέλειαν ὃὲ ὀνομάζει τὴν olovet ϑεραπείαν 

30 

40 

45 

50 

1 ἀληϑὲς B: ἀληϑὲς μὲν a et Aristoteles 2 χαὶ yap καὶ B: καὶ γὰρ a et Aristoteles 

3 ἀληϑὲς Ba: ἀληϑὲς μὲν Aristot. 5 δεῖ Ba: δεῖ προσφέρεσθαι Aristoteles 6 εἴ 

τις B et Aristot.: εἴπω a εἴποι Ba: εἴποιεν Aristot. codd. Kb Lb MbOb;: εἴπειεν Arist. 

vulg. ἡ B et Aristot. vulg.: om. a et Arist. cod. Mb 13 μέτρον a 16 σαφὲς 

a: σαφὴς B 18 ἀρχομένους a: ἀρχομένου B 24 ὁλωσχερῶς B 30 an αὐταῖς 

ταῖς} 32 ἀναγκαῖον Β: ἀναγκαίοις ἃ 
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10 

30 

χαὶ περιποίησιν χαὶ 
i“ 3 ΄ \ \ Ἁ A Vv Ω 5 ΄ 

ἀχολούϑως τῷ χατὰ τὴν ἰατριχὴν παραδείγματι τὸ ὄνομα ϑέμενος, εἰ γάρ 
> 
ι 

΄ 2 ~ Χ 
τις ἐρομένου τίνης, ποιὰ OFt πρὸς τὸ σῶμα προφέρεσϑαι ὥστε 7, παροῦσαν 

\ ¢ 
~ 

τὴν ὑγίειαν συντηρει ν ἑαυτῷ ἢ ἀπογινομένην ἀναχαλεῖσϑαι, εἴπῃ 6 ἀποχρινόμε- 
γος, ὅτι ἐχεῖνα ὅσα ἣ fat ἘΠΕ τὴ χελεύει χαὶ οὕτως ὡς χελεύει ὁ ἰατρὸς ὃ 

ταύτην ἔχων τὴν τέχνην; οἷον εἴτε δεόντως παραμιγνύντας αὐτὰ εἴτε ὥραν χαὶ 
χώραν χαὶ ἡλιχίαν χαὶ νόσον σχοποῦντας εἴτε τινὰ παρατηρήματα ἕτερα, οὐχ 
ἀρχεῖ οὗτος 6 λόγος εἰς ὑγίειαν τοῖς σώμασι διὰ τὸ χοινὸς εἶναι πᾶσι χαὶ 
ὍΝ τ \ + \ ~ ΄ ΄ 
ἀδιάχριτος. πολυ γὰρ at ἐπιμέλεια! χαὶ τῶν ὑποχειμένων περὶ ἃ ἐχά- [0] 

aes 

ἴω [0] 

ΠΟΥ οἵ 

στὴν αὐτῶν det ἐνδείχνυσϑαι, πολλὴ χαὶ τ pS LL ἢ διαφ Ῥορὰ χαὶ ἄλλα 
wv ¢ ΄ > \ ? 

χαὶ ἄλλα ἐφ᾽ Exaatys ἐστὶ χαὶ ἐφ᾽ ἑχάστου τὰ ὠφέλιμα χαὶ πρὸ 

ὃ 
! 

τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τοῦ χατὰ φύσιν χατόρϑωσιν συμβαλλόμενα χαὶ 
\ 

Ae 

΄ ΄ 5 57 Ω 

Apwuottovays ἐπιμελείας ἰδίᾳ χαῦ ἕχαστα. 

E? χαὶ ἀληϑές φησι. τὸ οὕτω λεγόμενον χαϑόλου, ἀλλ ὥσπερ ἐπὶ 

τοῦ χατὰ τὴν ἰατρικὴν παραδείγματος οὐχ ἀρχεῖ πρὸς τὸ ἰατριχῶς ἐνεργεῖν 

τὸ τὸ εἰρημένον εἰδέναι χαϑόλου, οὕτως οὐδὲ ἐπὶ τῶν ψυχιχῶν ἕξεων οὐ 

δεῖ μόνον εἰδέναι ὅτι ἀληϑὲς τὸ εἰρημένον ἐστίν, ἤγουν ὅτι οὔτε ἐλάττω 

δεῖ πονεῖν οὔτε ῥαϑυμεῖν, τοῦ δέ σεῖν ἀνίεσϑαι, ἀλλὰ τὰ μέσα χαὶ ὡς ὃ 

ieee. ἀλλ᾽ ἀναγχαῖον διορίσασθαι τόν te ὀρϑὸν λόγον τίς ἐστιν ἀποδι- 
’ὔ (- 5 ~ 

ντας, χαὶ τίς ὁ ὅρος αὐτοῦ. τ o7 Ov oso 
> ~ Vv ~ Ἃ ΄ 

το δὲ διχῶς ἔστι νοῆσαι᾿ ἣ γὰρ ὡς 
eae Ἃ X > \ ς 

ἐχ παραλλήλου ὃν τὸ αὑτὸ ὡς τὰ A oO- 

ς ΄ Ὁ 7 ΄ ΄ «Ὁ, me ot, 

ν ὑπάρχον ELGEVAL τις TE ὁ ὀρϑὸς λο- 
-" 

᾿ ΄ en, 4. \ Got PY os ny’ \ 3 uf x on of 
γος χαὶ τίς ὃ Optowos τοῦ ὀρθοῦ λόγου, 7 τὸ μὲν πρότερον περὶ τοῦ ὀρϑοῦ 

ω)» 

5 \ rere ~ > ~ Nay > \ ~ a ΄ 
A όγου χαι τοὺ ορισυὴὺ αὕτηυ, τὸ OF OE ὑτερὴν περι TOU υξεσοὺῦ. OF σχοπος ‘ 

τ ὑπὸ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου χαταλαμβανόμενός te χαὶ 

Ρ.11880υ385 Τὰς δὴ τῆς Ψυχῆς ἀρετὰς διείλομεν χαὶ τὰς μὲν tor 
YC v VAL ge 3 
Hvovus EPaweyv, τὰς OE τῆς 

διεληλύϑαμεν, περὶ δὲ τῷ 

~~ \ , ~ »» ΄ € ~ 9 , - 

| τὴν προχειμένην ῥῆσιν ἐξηγήσασθαι τοῦ ᾿Αριστοτέλους ava- 

1 

be) ‘ \ , ! 3 ‘ \ ΄ 

ἰς τὴν χατὰ φύσιν ἀγωγὴν παντὸς πραγματος, 815 

10 

15 

30. 

ἑχάστης Β: ἑχάστου ἃ 14 δεῖ B corr. ex δὴ: δὴ ἃ 14. 15 ἀληϑῶς Ba et Aristot. 

cod. Kb: ἀληϑὲς Aristot. vulg. 15 τὸ Ba: om. Aristoteles 18 πρὸς τὸ B: πρὸς 
a 30 ὡς περιορίζων B: ὥσπερ ὀρίζων a 31 ἐχείνου ἃ: ἐχείνων Β 32 διεί- 

λομεν χαὶ Β: διελόμενοι ἃ et Auetotales 35 λέγομεν Ba et Aristot. codd. Lb MbOb; 

λέγωμεν Aristot. vulg. 36 7 B: om. a 

TW ‘ 
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γκαῖον εἰπεῖν τι περὶ ὩΣ οὔ λόγου διαϑέσεως, ἣν ἐν τῷ Z τῶν Νιχομα- 81» 
χείων ᾿Ηϑιχῶν 6 φιλόσοφος aa ργάσατο. προέϑετο μὲν γὰρ ἐν αὐτῷ περὶ 
τῶν διανοητιχῶν ἀρετῶν διδάξαι, ἱχανῶς ἡμῖν ἐν τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις 
περὶ τῶν πραχτιχῶν͵ παραδούς, ὡς ἂν εἴη αὐτῷ ἐντελὴς ἢ περὶ ἀρετῶν 

΄ - \ ΄ ~ > ΄ 54 5 > \ - - 

πραγματεία. υνηδενὸς λειπομένη τῶν ἀνηχόντων αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ περὶ τῶν 
~ > ~ ae - ἊΝ ~ xs: , > | 

Tpaxtix@y ἀρετῶν λέγων πρὸ τούτου, τοῦ ὀρϑοῦ λόγου πολλάχις Zuvyuo- 

\ ~ 

νευσεν, ὡς 
¢ > \ , > “yan 

ὑτόϑεν γνώριμον, tis te ὃ Ops λόγος ἐστὶ mal πῶς zat’ αὐτὸν 
> 

= >\ ἦν ὃὲ 4 
ra » , ¢ > b) ~ ~ \ ~ ~ ~ > 

αἱ πράξεις εὐθϑύνονται χαὶ bx’ αὐτοῦ χατορϑοῦνται χαὶ πῶς ταῖς τῶν ἀν- 
~ ea iA 3 ΄ ¢ 5 

ϑρώπων ψυχαῖς Got περιγίνεσϑαι πέφυχεν), ἀναγχαίως ὁ περὶ τούτου λόγος 
\ ὶ 

> 7¢ > \ ~ \ ΄ 2 2.4% 7 

ἐπηχολούϑησε. Ola τοῦτο χαὶ περ τὴς φρονήσεως OLOacat προ οέϑετο 
~ as 

5 - ΄ ΞῚ \ , 2 , » \ >. > ΄ > ¢ / 

arts ὃ ὀρϑὸς λόγος ἐστίν. ἐπεὶ δὲ ey ἐστιν ἢ φρόνησις 
ΩΝ 
( ol 237 

Ὡς a x Ὧ es χαὶ δμογενεῖς ee ἔχει χαὶ ἑτέρας τῆς ψυχῆς ἕξεις, ἀχολούϑως διὸ 
Ox 

' 
, > »" o = 

χαὶ περὶ τούτων. αὗται δέ εἰσι τέσσαρες, tv’ οὕτως ἐροῦμεν ὅλοσ Ne o νι. ἢ 

la ~ ~ ~ 

τερον, τέχνη τὰ στήμη σοφία νοῦς. πρῶτον μὲν περὶ τοῦ ὀρϑοῦ π R 
Ὁ 
R [ὩΣ 

os =. ie 
NS x, 7 5 ἊΝ ’ 

Gwot λόγου χαὶ τῆς φρονήσεως, ἐπεὶ χαὶ πολλάχις περὶ αὐτῆς ἐμνημί 

γευσεν, ἐν οἷς περὶ τῶν Eee a ἀρετῶν διελάμβανεν, ὀρϑόν te λόγον 

χατονομάζων αὐτὴν χαὶ φρόνιμον ἀνδρα τὸν xat αὐτὸν ἐνεργοῦντα χαὶ 

πράττοντα. ἵν᾿ οὖν τά τε λεγόμενα συνεχῆ ὑπάρχῃ χαὶ πρὸς ἄλληλα χαὶ 
Ἢ ἐπὶ πλεῖον ὦμεν ἀνεννόητοι τοῦ ὀρϑοῦ λόγου, οὗ πολλάχις πρότερον 

υνημόνευσε, διδάσχει πρῶτον περὶ αὐτοῦ ual οὕτως ἐφεξῆς περὶ τῶν λοι- 
λει TR a, ἕξεων τῇ προσηχούσῃ τάξει ἐν πάσαις χρώμενος" ἄλλως 

τε ἐπεὶ χαὶ % φρόνησις μεταξὺ 
> 

omialeat = πραχτιχῶν ἕξεων, χαὶ πῇ 

μὲν λογισμὸς χαὶ λογιστικὸν ὀνομά 
Q ΄, μι 

‘ 

ὅτι ἐν διανοίᾳ χαὶ ἐχ διανοίας ἐστί, τοῦτο δὲ is περὶ τὰ πραχτὰ χατα- 
Ἱΐνεται χαὶ περὶ τῶν ἀρετῶν συλλογίζεται, ἔδει χαὶ μέσην peers τὴν 

περὶ ταύτης διδασχαλίαν τῶν ϑεωρητικῶν χαὶ πραχτιχῶν ἕξεων. χαὶ 
~ ~ > ὃ 2 = 5 ΄ - , 3 

ταῦτα μὲν περὶ τῆς διαϑέσεως ἢ ᾿Αριστοτέλης ἐχρήσατο, μεταβαίνων ἀπὸ 

τῶν πραχτιχῶν ἐπὶ τὰς διανοητιχὰς ἀρετάς. ἐπανέλθωμεν δὲ πρὸς τὴν 
“ \ > ~ \ >_~ € ~ 9.9/7 \ ΄ Saf 

λέξιν χαὶ ἐροῦμεν περὶ αὐτῆς ϑεοῦ διδόντος τὰ προσήχοντα. βουλόμενος ' i i i j i ϊ 
, ΄ \ > 5 \ \ ~ Si) Nee ay a Vk >? 

τοίνυν ἑαυτὸν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν περὶ tod ὀρϑοῦ λόγου διδασχαλίαν ᾿Άριστο- 
τέλης χαὶ τῇ διαιρετιχῇ mp nanaitas υεϑόδῳ, πρὸς τὸ εὑρεῖν τίς οὗτός 
ἐστιν, ἀνατρέχει πάλιν ἐπὶ τὰ πρότερον εἰρημένα ἐν τῷ B ταύτης τῆς 

ieee Le NG SNS peed ee NET = εἰς τὰς ἡϑιχὰς 3 Ν ΤῊΝ aro 

πραγματείας, ἔνϑα διήρει τὰς ἀρετὰς τῆς ψυχῆς εἰς τὰς ἡϑιχὰς χαὶ διανοητιχάς. 
χαὶ τὰς μὲν ἠϑικὰς eee γῦν ὡς ἱχανῶς περὶ αὐτῶν εἰρηχώς, προ- 

, AY \ ~ ε 5 , a av ΄, ᾿Ν - > ~ > 

τίϑεται δὲ περὶ τῶν ὑπολοίπων διδάξαι, λέγω δὴ τῶν διανοητιχῶν" ats 
χαὶ τὴν φρόνησιν συντάττει, διότι λόγος τίς ἐστι χαὶ αὐτὴ χαὶ διάνοια 

περὶ τῶν πραχτέων συλλογιζομένη χαὶ τό τε | ἀληϑῶς αἱρετὸν ἀνευρί- 

σχουσα ual τὸν τρόπον, δι᾿ οὗ καταλαμβάνεσϑαι πέφυχεν. ἐπεὶ δὲ χαὶ 

περὶ ψυχῆς εἶπεν ἐν τῷ Β ὅσα ἣν ἱχανὰ τοῖς περὶ (τῶν) ἀρετῶν αὐτῆς ἐξετά- 

2 > Tee | ‘ ) > ~ / ~ ΄ 5 

“OT αὐτὸν xal ὕπ᾽ αὐτοῦ χατορϑουμένων τῶν πράξεων (οὐχ: 

40 

45 

δῶν 

8 αὐτόϑεν Β: αὐτὸ ἃ 14. 15 ὁλωσχερέστερον Β 19 ὑπάρχει ἃ 38 αἱρετὸν 

ἀνευρίσχουσα B: αἱρετὴ εὑρίσκουσα a 40 τῶν ἀρετῶν ἃ: ἀρετῶν b 
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10 

τῷ or 

30 

ζουσιν. ἀναμιμνήσχει νῦν ἡμᾶς ἐν συντόμῳ χαὶ περὶ ἐχείνων. ἐχεῖ 
> ΟΥ̓ cone on se) tr aN a) DONE st IF ΙΑ . \ v > ~C οὖν Grypet τὴν Ψυχὴν εἰς τὸ λόγον ἔχον χαὶ τὸ ἄλογον, ἐνταῦϑα 
εν ἴον χαταλείπει ὡς περὶ αὐτοῦ χαὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸ ἀρετῶν ἤδη εἰρηχώς, 

πηδιαίρεσιν ὃξ τοῦ λό" (00 &) (OVTOS ποιεῖ χαὶ φησί: 5 net 

p.1139a3 [Πρότερον μὲν οὖν ἐλέχϑη δύο μέρη εἶναι τῆς Ψυχῆς, 
δὶ ὶ 

5 , Vv 2s ~ ~ / la 

τὸ λόγον ἔχον xal to ἄλογον: νῦν τοῦ λόγον ἔχοντος 
\ 5 \ , >» \ ΄ ΤΑΝ τ as \ Ἢ ΄ 

τὸν αὐτὸν τρόπον ἐς: τὰν χαὶ ὑποχείσϑω δύο τὰ λόγον 
v Qa X te od ~ Ὑ ΄ 

ἔχοντα, ἕν μὲν ᾧ ϑεωροῦμεν τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων, ὧν at 

ἀργαὶ uy ἐνδέγονται ἄλλως eyetv, ἕν δὲ ᾧ τὰ ἐνδεγόμενα PY. t | He 5 ‘ LZ} Φ Le 

Fi See ~ / mite VW e > ~ ΄ 

Καὶ ἐν τοῖς προτέροις βιβλίοις εἴρηχεν ὃ φιλόσοφος, διττῶς λαμβά- 
LAG ean Re ΘῈ ἕν τ a ΄ \ δι ¢ νεσϑαι χαὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ λογικόν, τὸ μὲν ὡς λόγον ἔχον χαὶ χρώ- 10 

a) ΄ 5 

μενον, τὸ δ᾽ ὡς λύγῳ ἐπιπειϑές, ἅτε μὴ ἔχον αὐτὸ λόγον οἰχεῖο ν χαὶ διὰ 
ee = δ- = ~ Cc mY a A ns ΄ ἐς pe ἈΝ ἘΡᾺ ἘΣ ΕΣ = ~ " εν 

τοῦτο οὐδὲ γρῆσϑαι λόγῳ δυνάμενον (πῶς γὰρ τὸ χεῖρον τῷ χρείττονι 
΄ 45} c ~ ε - \ 

χρήσεται:) GAN ὑπεῖχον ὡς χεῖρον τῷ χρείττονι χαὶ πειϑόμενον χαὶ διὰ 
σεν τς > , \ \ \ Qik. 3 ΙΑ \ QZ 

τοῦτο οὐ λογικόν, τὸ μὲν χατὰ ϑάτερον τῶν τρόπων, τὸ δὲ χατὰ ϑαάτερον. 
) 3 

aA Ὁ c a ° Cc? x 2 ' 
, > \ ~ ~ a 3 ~ 

πρότερον μὲν οὖν περὶ τοῦ τῷ λόγῳ ἐπιπειϑοῦς χαὶ τῶν με 
~ \ ~ ΟὟ te oes a ee 2) ~ \ > \ 

τορϑουμένων ἀρετῶν ὑπὸ τοῦ λόγου ἐδίδαξε. πείϑοντος αὐτῷ χαὶ εἰς τὸ 
ἀγαϑὸν χαὶ λυσιτελὲς χαὶ ὠφέλιμον ἄγοντος, νῦν δὲ τὸ λόγον ἔχον bro- 15 

ἊΝ > , WV: » - 

διαιρεῖ τῆς ψυχῆς χαὶ δύο λαμβάνει εἴδη, ἤτοι μέρη αὐτοῦ. χαὶ τούτου 
’ > > ε , x 

λέγει διαφορὰς εἶναι διαιρετιχὰς χατὰ τὰ ὑπόχειμενα, περὶ ἃ ἰὃ 
\ 

Mv τ] oO θάτερον, ἰδία δὲ ϑάτερον τῶν μερῶν χαταγίνεται. 

o on τῶν τὰ μὲν ἀναγχαῖα, τὰ 0 ἐνδεχόμενα, τὸ μὲν τ = -G —_ a = εἰ δὶ < (o) ov 

~ \ ‘ ἊΝ \ > ἈΝ , 

μερῶν περὶ τὰ ἀναγχαῖα. τὸ OF πέρ! τὰ SVOSYOUEVS. ὡς | 
τοῦ ζῴου διαιρέσεως χατὰ διαφόρους τρόπους λαμβάνοντες τὰς διαφορὰς 
ἔστιν ob χαὶ χατὰ τὰς χατὰ τόπους διατριβὰς διαιροῦμεν εἰς τὰ εἴδη 20 

- ) v > -“ 
αὐτῶν. μὲν τῶν ζῴων χερσαῖα λέγοντες, τὰ δ᾽ ἔνυδρα, οὕτω χαὶ' ἐπὶ 

\ τὰ 
~ >) > / ~ > , 

τῶν δυνάμεων, ἤτοι μερῶν τῆς Ψυχῆς οὐχ ἀνοίχειον ποιεῖσϑαι διαίρεσιν 
5 VS oy ΕΠ ra ΄ ΄ ΄ 

ἀπὸ γένους εἰς εἴδη ἡ ἀπὸ ὁλιχωτέρου εἰς μεριχώτερον χατὰ τὰ ὑποχεί- 
a \ > t \ ~ 2 

WEVA, περ! α ἐνεργουσι χαι περὶ ἃ χαταγίνονται. 
. yap τινες τοπιχαί 

5 Ν , ~ ns , \ 5 

εἰσι διατριβαὶ τὰ ὑποχείμενα ταῖς δυνάμεσι, περὶ ἃ τὰς οἰχείας ἐνεργείας 
ye ἐνδείχνυνται. ἐπεὶ δὲ τοῦτο οὐχ ἀποδείχνυσιν ἢ τῇ ἐναργείᾳ τῶν πραγμά- 

των ἀρχούμενον, 7 ὡς πολλοῦ λόγου δεόμενον χαὶ παρέλχουσαν πρὸς τὴν W 

παροῦσαν πραγματείαν τὴν τ τῆς τούτου ἀποδείξεως λογιζόμενος, 

διὰ τοῦτο ὑποχείσϑω φησὶ δύο τὰ λόγον ἔχοντα, οἷον λαμβανέσϑω 

ὡς δμολογούμενα. ὅτι γὰρ τῶν πραγμάτων τὰ υὲν ὄντα, τὰ δὲ χαὶ τῶν γινο- 
\ 

υένων τὰ μὲν ἀναγχαίως τὰ δ᾽ ἐνδεχομένως γινόμενα, δῆλον παντὶ τῷ πρὸς 

5 μέρη εἶναι Ba et Aristot. codd. LbOb: εἶναι μέρη Arist. vulg. 6 τὸ λόγον ἔχον 

Ba: τό τε λόγον ἔχον Aristot. 8 ὧν Ba et Arist. codd. LOM»: ὅσων Aristot. vulg. 

15 λογικὸν a: λογιχὸς B τῶν τρόπων B: τὸν τρόπον a 19. 20 τούτου λέγει B: 

τοῦτο λέγων ἃ 28 ἀπὸ ὁλικωτέρων εἰς μερικώτερα ἃ 31 ἐναργεία B: ἐνεργείᾳ ἃ 

94. 35 ὁμολογούμενα B: ὁμολογούμενον a 
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μιχρὸν μετεσχηχότι συνέσεως. ὅτι γὰρ εἰσί τινα νοητὰ ual ἕτερα αἰσϑη- 88: 

τά, πάνυ ὀλίγοι ἠγνόησαν τῶν ἐπιστησάντων τοῖς πράγμασιν, ὥσπερ χαὶ 
σ y > > ΄ > . \ 

ὅτι εἰσὶ τὰ μὲν ἀναγχαίως τὰ δ᾽ a eee, ἀναγχαΐως WEY ὡς ἀνατολαὶ 

χαὶ δύσεις ἀστέρων χαΐ τινων ἐκ τούτων πλησιασυοὶ χαὶ ἀποστάσεις πρὸς 

τὰ τῆς γῆς διάφορα χλίματα, ὧραι τε τοῦ ἔτους χαὶ ἡμέραι καὶ νύχτες 

δεχόμεναι χαὶ ὅσα ἕτερα τούτοις σύστοιχα: νῖχαι δὲ 

ἧτται τῶν μαχομένων ἐνδεχόμεναι χαὶ ἐξ ἑτέρων εἰς ἑτέρους μεταβα 

ἅ 
\ wy ~ » 

μεναι χαὶ ἐνέργειαι χαὶ πράξεις ἀνθρώπιναι χαὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, ἄν 
ν ΄ 

περιττὸν ἦν τομὰς τὸ χαϑέχαστον. διὰ τοῦτο ὑποχείσϑω ταῦτα 
‘ 

> ΄ \ > ar ~ nN o 

εἶπεν. WS μὴ ἀποδόσεως χρήζοντα τοῖς μιχρὸν παιδείας μετεσχηχόσιν. ὅτ 
ς > 

δὲ χαὶ eis τε pene χαὶ μείζονος τοῖς ἐν λόγοις ὄεουξνη δυνάμε- 

ὡς ἣ περὶ τούτων σύστασις χαὶ ἀπόδειξις ὡς εἰς ϑεωρίαν ἄγουσα μείζω, 

οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον. διὰ ταῦτα οὖν ἄμφω ὥσπερ γαρισϑῆναι αὐτῷ τὴν 

περὶ τούτων ὁμολογίαν ἡτήσατο. γνώρισμα ὃὲ παραδίδωσι τῶν μὲν 

oes τὸ μὴ ἐνδέχεσ Var ἄλλως ἔχειν αὐτῶν τὰς ἀρχάς, τῶν δὲ ἐνδε- 
PEN 4 5 \ x, a , - ar , 

aR ae OUOEY, ἀλλὰ ἦγον ὀνομάζει CUTE ξνήξχύμξνα. τοῦτο OF TETOL- μι 
γχεν. WS TPO} είρου πᾶσι προχειυένης τῆς γνώσεως τῶν évoe} ουξνων ἅτε i wes > t χε: ν᾿ “μος i> . i> | J —) > ᾿ς - ξ re . ~~— 

1 > ΄ Vv ~ ς ~ ~ > \ \ Si ἐν 
χαὶ οἰχείων ὄντων μάλα τοῖς γενητοῖς ἡμῖν χαὶ φϑαρτοῖς. ἀρχὰς GE ὠνο- 

x“ \ ~ Ce 4 pf ~ \ \ , μᾶσεν ἢ TAS τῆς ἤπβα ἧς ἢ τὰς τῆς ὑπάρξεως. τῆς μὲν γὰρ γνώσεως 
> σ \ \ > ΄ 

‘ 
ε » oad 3 ~ ε , ἅ 

ἀρχαὶ ol ὅροι χαὶ τὰ ἀξιώματα ἐπί γε τῶν ἀναγχαίων, τῆς GE ὑπάρξεως 
7 Ἁ \ Α \ Ἂν , ~ ,ὔ , »ν Ω ‘ 7 

τὰ ποιητιχὰ “OL τὰ τελιχά. ταῦτα γὰρ wove χυρίως αἴτια, OTL χαὶ μόνα 
~ > ~ πο - ᾿ ᾿Ν ν᾿ > τῶν αἰτιατῶν ἐξήρηται. τῶν 6 ἐνδεχομένων, εἰ χαὶ uy αὐτὸς εἶπεν, ἐν- 

a , \ , \ ~ ~ ε rae, ἊΝ 

δεχόμεναι χαὶ at ἀρχαὶ τῆς Ἰνώσεως ἅμα χαὶ τῆς ὑπάρξεως, τῆς μὲν 
΄, Ῥω gal aN, Ufo ~ ~ X - o ~ - 

γνώσεως Ot ἐνόοζηι τῶν προτάσεων. τὴς GF ὑπάρξεως 05% τῶν TOLYTLAWY 

> A ~ \ \ > \ > , , ΄ Ἅ > 

χα! τῶν τελιχῶ MAL WT ξἰνα! χαὶ ἐνέργξειν ἐνδέχεταί ποτε, ὡς TOV Οἰχο- 

> > , > > > 

δόμον χαὶ ταν ἀνδριαντοποιόν: ἃ δὴ τοῦ τὰς ἐστὶν ἢ ταῦτα ἐστιν. εἰ 
δι τ > \ VW ~ De \,\. 7 \ > >) \ 

δὲ χαὶ εἰδιχὰ αἴτια ταῦτα λέγεται, οὐδὲν ἄτοπον: πολλάχις γὰρ εἰς αὐτὸν 
» ~ / \ 5 \ ΄ , ΄ Ἁ , fe 

ἄμφω ταῦτα συνέτρεχον. χαὶ ἰατρὸς μὲν χαὶ ὑγίεια, ὃ wey ποιητικόν, ἢ 
, ar 5 , > / ν 

δὲ τελιχόν. τὸ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον διαιρετέον εἴρηται, διότι διάφοροι 
~ ΄ > 5 Δ > VN x 5 vA 5 wv 

τρόποι τῆς διαιρέσεως, οἷον ἀπὸ γένους εἰς εἴδη χαὶ ἀπὸ εἴδους εἰς ἄτομα χαὶ 
» ΄ “ ΄ > 

ἀπὸ δμωνύμου προς εἰς διάφορα σημαινόμενα χαὶ ἕτεροι πλείονες, ὧν εἷς 
, > z > ~ 

ἐστι τρόπος χαὶ ὁ τὸ ὅλον εἰς τὰ μέρη διαιρῶν: ᾧ χαὶ ἐνταῦϑα ἐχρή- 
» ΄ Ξ ΄ Is \ ~ ΄ ’ , ey 7 ΄ > 

σατο πρότξερην TS χαὶ νῦν. WS ασωμαᾶτον OKOTY TA ODYASLULSV IV ξ 

~ ~ ~ , ‘ x ~ a dr τος τα 

των μερῶν τῶν ἐν αὐτῇ ϑεωρουμένων δυνάμεων τὴν Ψυχὴν διαιρῶν. ἃ δὴ τῆς 

μὲν ψυχῆς μέρη χαλοῦμεν. τῆς OF χοινοτέρας χαὶ γενιχωτέρας δυνάμεως εἰδὴ 
’ ~ \ ὧν. ΄ | 

TATTOWEY- διὰ τοῦτο χαὶ μέρη ταύτας | 

ἄλλο χαὶ ἄλλ. λαμβάνοντες, ἐπεὶ χαὶ αὐτὴ ἁπλῶς ἢ ψυχὴ ἐντελέχεια πρώτη 
\ 

σώματος λεγομένη φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ δυνάμει: ζωὴν nee ὡς TO ἐπίστα- 

σϑαι λέγεται ἐντελέχεια, ὅπερ ἐστὶν ὡς ἕξις ἀλλ᾽ ody’ ὡς τὸ ϑεωρεῖν, ὅπερ 

90 
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50 

Lt , 5. τ Ὁ νι A Ως 
χαι οὐναυξις XAL S07) ASYOUEY, TAOS δὼν i 5 

ὃ ἐνδεχόμενα B: ἐνδεχομένως γινόμενα ἃ ἀνατολαὶ B: ἀνατολὴ ἃ 5 τοῦ Β: χαὶ ἃ 

13 χαρισϑῆναι B: χωριόνηναι ἃ 21 τὰ τελικά B: τελικά ἃ 27 fort. εἰς ταὐτὸν 31 ὁμω- 

νύμου φωνῆς Β: ὁμωνύμων φωνῶν ἃ 
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ΡΣ A εἶ >] ow 4 . P 

ἐστὶ τὸ ἐνεργεῖν χαὶ προχειρίζεσϑαι. οὕτω yap χαὶ αὐτὸς 6 ᾿Αριστοτέλης 82» 
5 Ξ. ‘ ε aN ΕΝ op . col ~ ΄ 

ἐν τῷ Β Περὶ ψυχῆς ἡμῖν Taper aw ἢ 0& ἕξις πρὸς τὴν ἁπλῶς δύνα- 5 
5 , eZ, \ ἊΝ P 

uty ἐντελέχεια λέγεται, πρὸς ὃς τὴν ἐνέργειαν χαὶ προχείρισιν δύναμις, ὡς 
> ~ ΄ ΄ 

ἕν τῳ κοι μξνῷ (EWUETHT Ἱξεωμετρία. 

- 

σι 

A \ ~ ων ὩΣ ~ 

p.113928 [Ipos yap τὰ τῷ γένει ἕτερα καὶ τῶν τῆς ψυχῆς wo- 
΄ σ ~ 4 » 

ρίων ἕτερον τῷ γένει TO πρὸς ἑχάτερον πεφυχός, εἴπερ xad 
΄ - ΄ ζ- f ΄ τ , ~ 

QUOlLOTHTA τινα χαὶ οἰχειότητα γνῶσις t παρχε' αὐτοῖς. 

Ld] σ - δ ΄ - ~ ~ b) 

Ott ἕτερον τῷ εἴδει μέρος τῆς Ψυχῆς τὸ περὶ THY τῶν ἀναγχαίων 
Π 

γνῶσιν χαταγινόμενον χαὶ ἕτερον τὸ περὶ τὴν τῶν ἐνὸ ἡεχομένων, ἐνταυϑοῖ 10 

10 δείχνυσι. τοῖς γὰρ γινώσχουσι, φησίν, ἢ Ἰνῶσις τοῖς γινωσχομένοις ἐξομοι- 

[ὩΣ] οὔται, ὡς εἶναι τῶν μὲν ἀναγχαίων ἀναγχαίαν χαὶ τὴν γνῶσιν, ἐνδεχομέ- 

On vay δὲ τῶν ἐνδεχομένων. πῶς γὰρ ἂν εἴη ἀναγχαία τῶν ἐνδεχομένων ἢ 
γγῶσις, 7 ἐνδεχομένη τῶν ἀναγχαίων;; ὡς γὰρ εἴ τις ἀποφαίνοιτο ἀναγχαῖον 

εἶναι τὸ ἁπλῶς ἐνδεχόμενον χαὶ εἴ τις τὸ ἀνάπαλιν ἁπλῶς ἐνδεχόμενον 

15 (τὸ ἀναγχαῖον) ψεύδεται, οὕτω ψεύδεται χαὶ ἢ γνῶσις ἢ τὸ ἀναγχαῖον ὡς 
ἁπλῶς ἐνδεχόμενον γινώσχουσα χαὶ τὸ ἐνδεχόμενον ὡς ἀναγχαῖον. τὴν 1 

γὰρ ἀληϑεύουσαν γνῶσιν, ὡς ἔχει χατὰ τρόπον τὸ πρᾶγμα, δεῖ γινώσχειν 

αὐτό. 7 εἰ μὴ οὕτως ἔχει, ἀληϑεύσει καὶ ὃ τὸ μὴ ὃν εἶναι λέγων χαὶ 
τὸ ὃν μὴ εἶναι, ὅπερ ἀδύνατον. ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ εἶναι ἁπλῶς τὸ ψεῦδος 

20 χαὶ ἢ ἀλήϑεια, οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ πῶς εἶναι, ὅπερ ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς ὀν- 

TOTY TOS’ ἄλλως τε χαὶ ὥσπερ ἐπαφή τις χαὶ ἐφαρμογὴ γίνεται τοῦ γινώ- 

σχοντος χαὶ τοῦ γινωσχομένου πρὸς ἄλληλα, ὅτε τις ἀποτελεῖται γνῶσις 
, as 

τέρου πρὸς ἕτερον. ὥσπερ τὸ εὐϑὺ πρὸς τὸ χαμπύλον ἐφαρμόσαι ἀδύνα- 2 Gre ὥ 

Tov διὰ τὸ τῶν σχημάτων ἀνόμοιον, οὕτως ἀδύνατον ἐφαρμοσϑῆναι τὴν 

25 eeu Ἰνῶσιν πρὸς τὴν ἀναγχαίαν ὕπαρξιν τοῦ γνωστοῦ, ὡς ἀνάπα- 
λιν τὴν ἀναγχαίαν γνῶσιν πρὸς τὴν ἐνδεχομένην τοῦ πράγματος ὕπαρξιν. 

οὕτω γὰρ χαὶ παρὰ τῷ ϑεῷ φαμεν μηδὲν εἶναι μελλόντων πραγμάτων μη- 

G2 ἐνδεχόμενον, ὡς τῆς γνώσεως αὐτῷ χατὰ τὸ νῦν τε οὔσης χαὶ ἀναγχαί- 

ας; εἰ μή τις φαίη τοῦτο μὲν ἐφαρμόττειν τῷ νῷ χαὶ γνώσει τῇ νοερᾷ. 
\ - ie Ξ > ε > ~ \ ε > 

30 τῷ ὃδὲ ἐπὶ ἑνιαίαν εἶναι τὴν νῶσιν, ὡς αὐτὸ τοῦτο ἑνὶ χαὶ ὡς αἰτίῳ 2% 
΄ ΄ ¢ ΄ Ὁ ‘ ~ ΄ ΄ 

πάντων ὑπερηπλωμένῳ τε χαὶ ὑπερουσίῳ χαὶ διὰ τοῦτο πάντα περιέχοντι 
5 , ¢ , re ΄ OF ose ΄ SS , ΄ τ᾽ 2) 4 >? 

αἀνεννοήτως TE χαὶ ὑπερουσίως “τά T ἐόντα τά τ᾽ ἐσόμενα TPO τ᾽ EOvTA , 

ἵνα χαὶ χαϑουηρίσω μιχρόν, χαὶ μηδὲ τοὺς αἰῶνας ἐχεῖ ἐφαρμόζεσϑαι dev- 
τέρους ὄντας, χαὶ τὸ εἶναι τῷ μετέχειν τοῦ πρώτου ἔχοντας. πῶς δὲ 

> ~ ~ b) ~ \ \ 

35 μόρια φησιν εἶναι τῆς ψυχῆς τὸ περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαταγινόμενον χαὶ τὸ 
σι > v 

περὶ τὰ ἐνδεχόμενα, πάλιν εἴδει λέγων διαφέρ ειν αὐτὰ πρὸς ἄλληλα; ἔσται 
ὙΝ Ψ \ \ n ΄ 

γὰρ τὰ αὐτὰ χαὶ μέρη χαὶ εἴδη τό τε ἄλογον χαὶ τὸ ee ἔχον, ἃ μέρη 30 

2 ἐν τῷ B περὶ ψυχῆς] c. 1 p. 412419 14 ἀνάπαλιν ἁπλῶς Β: ἀνάπαλιν ἃ 

15 τὸ ἀναγκαῖον (prius) a: om. B 25 πρὸς --- γνῶσιν (26) bis B, mox correctum, ut 

tamen πρὸς alterum deletum non sit 33 χαϑομηρίσω) Homer. Il. A τὸ 36 εἴδει 

λέγει Β: εἴδη λέγων 
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\ , ri Fe. ~ ! ~ \ Ἁ 

TOOTEOOY ἐλέγ ἴομεν τῆς YOY TS, χαὶ τὸ περι τὰ 
\ 

My 

2 
‘ 

τὰ ἀναγχαῖα χαταγινόμενον, ἃ νῦν ὡς τῆς ψυχῆς λαμβάνομεν μόρια, μέρη 
> τὸ ~ v> > 

λέγοντες εἶναι αὐτὰ tod λόγον ἔχοντος αὐτῆς μέρους. εἰ γὰρ εἴδει δια- 
φέρουσι χαὶ πρὸς τὴν ψυχὴν ὡς ἐχείνης ὄντα λαμβάνονται, εἴδη ἔσονται 

τ ! a ” 5 ἈΝ, Vi A Ὑ, \ v 5 oe 5 \ 

τῆς Ψυχῆς. ἢ οὐδὲν ἄτοπον πρὸς ἄλλο χαὶ ἄλλο λαμβάνοντας αὐτὰ 

ὄρια, πρὸς ὃδὲ τόδε εἴδη. πρὸς μὲν γὰρ 
᾿ " ΄ ΄ a 

τὴν ψυχὴν μέρη 7 υόρια ὡς συμπληροῦντα τὴν ταύτης ὁλότητα ἐν συν- 
2 Qs Η i \ b) ΄ 

ϑέσει ϑεωρούμενα χατὰ τὰς διαφόρους δυνάμεις χαὶ ἐνεργείας αὐτῆς. ὡς 
| 4 a) ΄ ~ Vo . ’ ’ 

δὲ πράγματα χαὶ ὡς δυνάμεις λαμβανόμενα τῷ εἴδει διάφορά εἰσιν. ἕτερα 
\ ? ΣΝ 5 la v > o ~ 

yap uat εἶδος ἀλλήλων to λογιχὸν χαὶ ἄλογον, χαὶ αὖϑις ἕτερα τῷ ε 
, ε 

τὸ περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαταγινόμενον χαὶ τὸ πε 
a>) 

cna A Q- 

» @ 

x“ [ὩΣ [0] me ~ (= (ἢ << 2 > Ξ vy x » a 

(On Fl ae a ee < Ov 
~ Vv ~ ΄ \ \ 

πιστημῶν ἔστι ϑεωρεῖν. ὑέρη γὰρ γεωμετρίας 7 περὶ τὸ 
> ΄ ΡῈ Ξ \ \ ey fie V2 c ~ ~ 

meda ϑεωρία χαὶ ἢ περὶ τὰ στερεά, ἀλλ ὡς ϑεωρίαι ἁπλῶς τῷ εἴδει 
»» ΄ 

ναγνωστιχὸν ἐξηγητιχὸν χριτιχόν, ὡς δὲ Re 
> Fi ‘ / διάφοροι" χαὶ μέρη γραμματιχῆς 

ϑεωρίαι τινὲς χαὶ γνώσεις τῷ εἴδει ἀλλήλων SUNS) aE ἀλλὰ χαὶ 
= ‘ 

ἁπλῶς Ext τῶν ἀνομοιομερῶν μέρη ὄντα τὰ μέρη τοῦ ὅλου τῷ εἴδει ἀλλή- 
λων διέστηχε. διὸ χαὶ ἀνομοιομερὲς τὸ ὅλον λέγεται, ὡς ἐξ ἀνομοίων 

ἀλλήλοις συνερχομένων ἀποτελούμενον. οὐδὲν ἄρα ἄτοπον εἰ τὰ αὐτὰ πῇ 

μὲν μέρη λέγονταί τινος, πῇ ὃὲ τῷ εἴδει ἀλλήλων διάφορα ἄλλως χαὶ 
ws 

ἄλλως λαμβανόμενα. 

, A 7 Ἁ ΄- 

p.1139211 Λεγέσϑω δὲ τούτων τὸ μὲν ἐπιστημονιχόν., τὸ δὲ λο- 
. , 5 ΄ \ 

γιστιχόν: τὸ yap βουλεύεσϑαι καὶ λογίζεσθαι ταὐτόν. οὐδεὶς 
΄ was v 4 

χομένων ἄλλως eyetv, ὥστε ΠΡ Wt esc  ΕΡ ΤΣ et ὁξ βουλεύεται περι τῶν μὴ EVO ἱ 

σ υ 
‘ 

τὴς eae v 

pos TOU Λλογον SV OVTOS. 

>) al ‘ > » - , ν ~ ὟΝ \ δι ΄ 

GTEC OLA ἄφορα OVTA τῷ γξνει te τῷ ELOSt TA GLO μέρη τοῦ διανη- 
"ἃ f > > ~ ~ , oan 

ce EQELEEY EX τῆς οιχφηρας τῶν OXEL weyoy eae 5 χαταγίνονται, ὡς 

73 ~ (ἢ ~ ε - - 

γχαῖον ὃν ἐξομοιοῦσϑαι γνῶσιν ἐχάστην τοῖς ἰδίοις γνωστοῖς, τίϑησιν 
5 - ΄ Ἃ >) ~ , Bt , a 

αὐτοῖς χαὶ ὀνόματα, ὡς ἂν xax τῶν ὀνομάτων ἢ διαφόρως δηλούμενα. 
\ \ > > > ΄ X , 

χαΐ eee TO μὲν 66 oy εἶναι ἐπιστημονιχὸν ὀνομαάζεσϑαι, τὸ ὃὲ λογιστιχόν, 

o- ov 

rv) 2? » ‘ x , 

ὅτι TH μὲν ἐπίστασιν χαὶ Gpov ἄγει τὸν zat αὐτὴν διανοούμενον. 

ὅτι διὰ τὸ λογίζεσθαι χαὶ βουλεύεσϑαι τὴν περὶ τὸ ὀρεχτὸν εὑρί 
΄ ~ > ΠῚ " ᾿Ν \ 

ϑειαν, ὡς μὴ πλανᾶσϑαι περὶ αὐτὸ μηδὲ ὀρέγεσθαι οὗ μὴ δεῖ. τῆς μὲν 
\ > ~ ΄ 

γὰρ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ χινήσεως τέλος ἢ ἀλήϑεια χαὶ οὐ χρεία προσὕεϊ- 

ναι ἐν τῷ το νας μετὰ τὴν αὐτῆς εὕρεσιν, εἰ μήπου | χατὰ συμ- 
, > ¢ aa βεβηχός, ὡς ὅταν εἴη ἐπιστήμη Lea σΒΕθη ὡς ἐν πράξεσι χρησι- 

΄ σ ε ΄“ 2 \ 5 ON \ > > | eS 
μέυηυσα, ὥσπερ ἣ χάϑετος ἐπὶ τὸ ἄγειν πρὸς ὀρϑὰς τὰ οἰχοδομούμενα 

χαὶ τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον πρὸς τὸ ἵστᾶν τοὺς χίονας ἐν ὀρϑότητι χαὶ 

καὶ τὸ περὶ --- τῆς ψυχῆς (2) bis Β, priore loco omittens ἐνδεχόμενα καὶ τὸ περὶ τὸ 
pro καταγινόμενον scribens χαταγινόμενα 6 πρὸς μὲν τόδε B: πρὸς μὲν τὸ ἃ 

‘ 

‘ ΟΣ 8 ϑεωρούμενα B: ϑεωρουμένης a 29 φησὶ B: φασὶ a 33 χρεία B: χρὴ a 

a7 πρὸς τὸ ἱστᾶν B: πρὸς ἱστᾶν a 

νδεχόμενα χαὶ τὸ περὶ 82ν SKYS AAC LO LoD O46 
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a 

ἢ γεωμετρία πρὸς τὰ uNyavind, τῆς δὲ τοῦ διαλογιστιχοῦ χαὶ βουλευτι-΄ 88: 
A \ / ia πο \ 5 gr ) >. A 4 

χοῦ Ody txavov τὸ μόνον εὑρέσϑαι τὸ ἀληϑὲς ἀλλὰ ὃξῖ χαὶ ἐλέσϑαι τὸ 
a £ Ἀριστοτέλης 5 

ι \ ~ ~ , a \ ty eee 

φησι περι τὴς FOUTS πραγματείας λέγειν ν ἀρχόμενος, OTL τὸ TEANS DUTT S 

3 Qi 5 ~ 4 \ -} ‘ ‘ 

ayattoy ὀρϑῶς πράττοντα τὸν σπουδαῖον. χαὶ αὐτὸς γὰ [Ὁ] [ἴω] 

-Ὁ-» ᾿ 3 ~ Veo Αἰ ἢ ἢ ΄ -Ὁ 

5 οὐ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις. ἐναργεστέραν O& τὴν διαφορὰν ποιούμενος τῶν 
a7 f fT ~~ ~ \ >] ~ 4 ΄ A 

δύο τούτων εἰδῶν, τοῦ διανοητιχοῦ χαὶ ἐπιστημνονιχοῦ, μεταλαμβάνει τὸ 
X\ ΄, - > = 

λογίζεσϑαι εἰς τὸ βουλεύεσϑαι ὡς σαφέστερον, ταὐτὸν εἶναι λέγων λογίζεσϑαι 

pia fQ αν δ \ \ ~ oe) 

ξχϑξιν Ῥουλξυεται. περι! γὰρ τῶν ἐφ ἡμῖν αι 

π “ - > 
χαὶ βουλεύεσϑαι. ὡς δῆλον ὄν, ὅτι οὐδεὶς περὶ τῶν μὴ ἐνὸξ χομένων ἄλλως 

΄σ n 

f χαὶ ἃ διαϑέσϑα!ι 

10 ἡμῖν δυνατὸν ὡς βουλ όμεῦα. χαὶ οὕτως ἐχ τῆς τῶν πραγμάτων ἐναργξίας 10 

βουλΞεύσεις 

Ὥ > ~ ͵ v ~ Va 3 es 

ἢ ἀπόδειξις γίνεται τοῦ εἶναι τῷ γένει ἤτοι τῷ εἴδει ἀλλήλων ἕτερα τὸ 
/ σ ‘ \ ͵ 5 ‘ ¢ LAT 

τημονιχὸν χαὶ EG: ιχόν. OTL μὲν γὰρ φύσει BovAsutixos ὁ ανῦρω- 
΄ > / ~ v , 

πός ἐστι, δῆλον. οὐχ ἂν OE τις απ νοῦν HOY περὶ ONE ea 
ia! . » 5 > ΄ > > ov 

ἃ wy ἄλλως ἔχει Yew ἐνδέχεται, οἷον εἰ ἔσται ἡμέρα ἡλίου γεγονότος 
΄ 

' 

π S ΕΑ Ξ — a λα ie aip, Ζ Ξε ΞΞΞΕΥΞ Ξ = τοῦ “- 
15 ὑπὲρ γὴν ἢ ὑπὸ ἣν at vue ει γύξ. ELTA STO ἵξι χαὶ τὸ συμπερασμα τοῖς 

> ~ > ΄ > ΄ ε - ~ ΄ ‘> 
αὐτα Ξιρημξνηις, Ξπαρξσχομξνοης WS τῇ ol σει τῶν TLV UATOY GUVLG0USLY. 

σ - = “Α alee Zz i ἊΝ us a AP) ae - 
WOTE TO Kory TLUXOV SOtuy ev ce WEGOS TOU λόγον SY OVT9S. et {2p 15 

5 v \ " \ \ 5 ~ > " \ > a 

TO λογὴν ξγον TOTE WEY πέρι TA ἀναγχαιϊια ξνξερῖῆξι', TOTE OF περ! τα ESVOE- 

eT. \ ἌἈΟἋ \ \ μ - πῆς ν , C er mH a 

J OVEVG. χα! πξρι μὲν τὰ αναὴ χαιὰ GOK εστι βουλεύεσϑαι χαὶ AO γίζεσϑαι 

a Ἔν | \ , πος, ΄ ~ 9 ~ \ 
AAG περι WOVE τὰ ὃν ἡξγχουξνα. εστι UEGOS τοῦ οιανηητιχοὺ παρὰ {8 

\ 

ῶ» ὧν 

ἢ | 

τι [9] a τ 
σ τι Nn 5 , ad la 

μονιχὸν ἕτερον. ὃ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαταγίνεται. ἀπορήσεις ὃ ay τις 
΄ 5 ΄ > «ὦ ΠΝ ἡ κα Vv ~ 

eres υνηδεμίαν ἀνάγχην εἶναι λέγων εἰς 660 μερίζειν τὸ λόγον ἔχον τῆς 
~ > ~ "τ , = ~ , 

[3 ἀπὸ τῆς τῶν UTOXKELUEVWMY οιαφορας περὶ ἃ χαταγινεται ST ξΞρον 20 
US πεν ϊ ! 9 Sy 

Ἂς , \ ἈΝ Χ 

oe εἶναι λέγοντας μέρος TO περὶ TA να γχαῖα LATA VOWUEVOY χαὶι TO πέρι 

σ 5? σ ἌΡ Σεῖς > >» 5 ~ 5 , > ΄ 

25 τὰ ἐνδεχόμενα ξΞτξρ Ων. ἀλλ ὥσπερ αἰσϑησις 7, aed τῶν EVAVTLWY ἔστιν. 
+ ~ \ ΄ o \ st. ub) \ ε ΄ 

OLOY \SUZ0U ἕν χαὶ υξλανος ορᾶσι- χαι τῶν υεταξύ, χαι DHOT ὠσαυτως 

ἘΠ ΡΣ ing Ψε; ‘9 oe \ shes ie ae 5 SN Le τ AN aa 
OGEOS TE AAU papcos χαι OOM τοῦτων EdTLY AVA ξσον χατὰ τὸ UAKAGY, 

\ *¢ > ~ > ΄ ~ Vy 4 ΄ ΄ 

χαὶ αὐὐις EES περιττοῦ χαὶ ἀρτίου. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων wMoauzws, 

@> 
lad ‘ A , 7 ~ ~ > , ΄ ΄ 4 bE) , 

Οὕτῳ χαι TO λογὴν Tey ἘΠΞ Ψυχῆς ξνόξχετα! ν ὑπάρχον και αηϊαιρξτον 

\ >> » , >) ~ A = 

30 χαταγίνεσϑαι περὶ τὰ χατ᾽ εἶδος διάφορα, ἤγουν τά τ᾽ ἀναγχαῖα τά T 9ὅ 
- 

>) , ~ \ (Ὁ 5 Ἷ nn c Ψ | ΄ YA a 

ἐνδεχόμενα, χάχεῖ μὲν γινώσχειν ὡς ἀεὶ ὄντα ὡσαύτως ἣ WS ἀεὶ ὡσαύτως 
, ΄ VND ε +9 ΄ \ wy 5 > “᾿ ἜΣ ας it Y 

γινόμενα. το ὦ Ws EVOZY/OUEVE χαὶ AhAwS Etvar qf γίνεσϑαι. rf (Lev Ων 

© a a ἘΠΕ [ὩΣ 
, γ΄ \ ~ ’ ἐκ Ἁ tf 

Gr THGLS αὐτὴ. & αὐτῆς χατὰ διαφόρους TOOTOVUS εὐρειν τὴν ἐπίλυσιν. et Ι i i i i 

χαὶ πρῶτον μέν, ὧν at ἐνέργειαι διάφοροι, τούτων χαὶ αἱ δυνάμεις διά- 
ry t 9 i 

35 φοροι, χαὶ ὧν ἄμφω ταῦτα ἕτερα, χαὶ at οὐσίαι ἕτεραι. ἐπεὶ τοίνυν τοῦ 

uiy ἐπιστηυονιχοῦ τὸ ἐξ ἀναγχαίων ἴδιον συλλογίζεσϑαι χαὶ ἀναγχαῖα ἔχειν ' it | 
\ ~ « τ ΄ - ὯΝ \ » 3 J Ἃ τὰ τοῖς τεϑειμένοις ἑπόμενα, τοῦ ὃδὲ λογιστιχοῦ τὸ ἐξ ἐνδεχομένων χαὶ 80 

ἐνδεχόμενα, δῆλον ὅτι διάφορο! τοῦ ἐπιστημονιχοῦ χαὶ βουλευτιχοῦ at 
΄ ἡ ἢ τι ~ ΄ > ΄ Ἐς οὐ ον Vv >? 

δυνάμεις χαὶ ἐνέργειαι. εἰ δὲ τοῦτο, xal αἱ οὐσίαι. διάφορα ἀρὰ χατ 
΄ Vv ~ ~ X\ 

40 οὐσίαν μέρη τοῦ λόγου ἔχοντος τῆς ψυχῆς, τὸ Extotywovendv χαὶ λογιστι- 

ἀρχόμενος) 11 p. 1095 «Ὁ 10 ἐναργείας scripsi: ἐνεργείας Ba 11 ἀπόδειξις B: 

ἀπόδοσις ἃ 14 ἔσται Β: ἔστιν ἃ 22 ἔχον Β: ἔχοντα ἃ 28 ἀριϑυνητιχὴ seripsi: 4 | i 

ἀριϑμιητιχὴν Ba ἄλλων B in rasura: ἀλόγων a 
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χύόν. τοῦτο ὃξ εἰπεὶν ἐπὶ τῆς μιᾶς 
3 Μ \ ΄ ~ 

μῆς οὐχ ἔνεστι, χαὶ oe ἐπ᾿ αὐτῶν 
\ 2 aS c ‘ \ Cc [πὰ 

τὸ λεγόμενον. ὡς γὰρ περὶ τὸ λευχὸν ἢ ὅρασις 
ν > , \ \ A/F ~ 

εἴτε ἐχπέμπουσα χατὰ τὰς pes npovs δύξας τῶν π 
4 » | % sy 

5 φησάντων. χαὶ περ! TO re ὡσαύτως. 
40 ΄ 

εὐϑυγράμυ ων σχημάτων 
> 

πράγματος. ἀλλ οὐ μόνον 

ὶ 
Ἁ > ~ say 

ογράμμων χα' STL τῶν ἄλλω 

ΤΣ χαὶ τὸ μέλαν ἀλλήλων ἀφίστανται χαὶ 

10 περιφερόγραυμον, τὸ ἀναγχαῖον χαὶ τὸ 
, VW σ 5. ~ 5 , 

ἀλλήλων τῷ εἴδει ἕτερα, ἀλλὰ τῷ γένει ταὐτά, 
σ ~ τ 

λων διέστηχεν, ὅταν χαὶ τὸν τρόπον τοῦ εἶναι 
>] ~ » rd 

λόγους τοὺς περὶ αὐτῶν ἀναγχαίως ὑπεναντίως 

WY χαὶ ἀναγχαίως περαινομένους, τοὺς δὲ 

15 ὡς ἀναγχαῖον εἶναι χαὶ τὰς γνωστιχὰς δυνάμεις 

τοῖς διαφόρως χατὰ γένος γνωστοῖς ἐφαρμόσουσι 
ve - ~ / Vv ~ was Ἁ 5 

ANS TOU Rov SY OVTOS τῆς Ψυχῆς αλλὸ χαὶ ἀλλο 

\ \ \ \ 

περὶ τὰ ἀναγχαῖα το ὩΣ χαὶ τὸ περὶ 
way > ~ ΄ 5 Sy 

ἄλλα εἰπεῖν τὴν ζήτησιν ἐπιλύοντα, ἀλλ᾽ ἀρχεῖ 
- ΝΞ 

90 λοτιμεῖσϑαι δόξωμεν. 

» , = , ΄ / 

p- 1139815 Ληπτέον EXATEPOD 
΄- \ > ΄ ΄ A) 5 \ 

αὐτὴ γὰρ ἀρετὴ Exatepov, ἢ ὃ ἀρετὴ πρὸς 

ΕΟ ΟΞ 7 IN. ~ > Ὁ ~ δ ὦ 

Δείξας OTL ODO SL07 TOU OLAVOTNTLAOU, ὠξιχνὺσ 

\ ~ ΄ ΄ > ~ 5 ~ Vv 

περὶ τῆς ξχατέρου εἰπεῖν ἀρετῆς, εἴ γε χαὶ 

τῶν χατὰ τὰς δυνάμεις αὐτῆς ἣ τῷ οι 

\ > Ψ \ 

γὰρ δεύτερον τοῦ περὶ τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν εἰπεῖν τὸ 
By 

ανοητιχῶν τὰ προσήχοντα ἐπ 
\ Ἂ ’ὔ’ 

χυριώτερον. διὰ γὰρ τὸς διανοητιχὰς dedu 
Ἃ \ ¢ \ 

ἄν μὴ ὑπὸ τῶν παϑῶν 

80 ϑεωρεῖν βουλόμενοι! 

ρούμενοι χατορ) οὖν τῆς τοῦ διανοητιχοῦ ἐνε θγΞ (as 
oa a ; oe 

ὥστ᾽ ἀναγχαῖον τὴν βελτίστην ἕξιν 
- S > \ ΄ 

τοῦ διανοητιχοῦ, ἥτις ἐστὶν ut ἀρετὴ 

διανοητιχοῦ τῆς ψυχῆς δεῖ μὴ ἀἄρχξ ἀνεφάνησαν, 
\ 35 τοῦ εἰδέναι δύο αὐτά, ἀλλὰ Get χαὶ 

ἐστιν, αὕτη δέ ἐστιν ἢ ἑχατέρου ἀρετή, 
- “ ~ 

πρὸς THY χτῆσιν αὐτῆς. τὸ δὲ ἣ ἀρετὴ πρὸς 

4 ἐχπέμπτουσα B 4.5 φιλοσοφισάντων Ba 10 

μέτρον a 12 ἔχῃ corr. ex ἔχει B: ἔχει a 18 xai τὸ 

26. 27 διανοητιχὰς a: vontixas B 33 ἡ ἀρετὴ B: 

~ 3 ΄ > x 

τῶν ἐναντίων αἰσϑ ήσεων ἢ 
~ , e 

τῶν TOAVUATWY ὦ 

᾿ ΄ 

χαὶ τῇ ἢ 

ἀποδείχνυσιν αἰξὶ μέσῳ τ ἢ att 

τοῦ συμπεράσματος, 
ce ΄ 

v OUWOLMS. 

2 a ἣν > 

SVOSY/OWEVOY. εχξεινα 

ταῦτα. ὡς 

~ ‘ Ἁ 

τῶν χατὰ ψυχὴν 

τεξελϑεῖν, εἰ wy χαὶ μᾶλλον τοῦτο 

εϑα χαὶ 
\ > ’ 

νοχλούμενοι χαὶ ἐπισχοτούμενοι 
x 3 a v ot ΝᾺ 

τὴν ἀλήϑειαν ἔχωμεν. ὅρα δὲ 

arn 
SOTLY 

τὴν sxatépov μαϑεῖν τελειότητα τίς 
ἣν μαϑόντας δέον 
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~ , ἔν 

τὴς ἐπιστη- Sor 

το 
o ς ον Σ Os c o i Φ “ 

fw ΠΝ 

\ 

χαὶ περὶ 
- na) 
τῷ OF, 

icaae aan os 5 
αλλ OOS οὕτως ὡς 

re SSE Τὸν ι 

ὡς τὸ εὐϑύυγραμυον χαὶ 
SN ἊΝ Ἁ 

jap εἰ χαὶ 40 

ταῦτα δὲ παάντῃ ἀλλή- 
c Ἁ 4 

ἔχῃ διάφορον, ὡς χαὶ τοὺς 
2 ς : 

ἔχειν, τοὺς wsy ἐξ ἀναγχαί- 
ἐν 4 5 -: 

γῆεχομένων “al ἐνὸξ eee: 
iN) ἡ ? 

OLAGOPOvVS XAT εἶδος. αἱ 

᾿Αριστοτέ- 

εἴρ fils ν εἶναι μόριον τὸ 45 

χαλῶς ἄρα ὃ 

\ ΄ =: 
ἃ ἐνδεχόμενα. ἦν 

UT ἀχαίρως φ'- 

| > 

τὸ EPYOV TO οἶχε 

~ a 5 ~f > 

VOY OTL AVAYAALOV ἔστι 

ἀρετῶν χαὶ 50 

παροῦσα αὐτῷ πραγματεία ἐνέστηχεν. οὐ 
~ ἣν = Ἁ ~ Ἃ 

περὶ TWY Ol- 

\ 

TOMTOV χαὶι 

χαὶ 7 

τῶν πραχτιχῶν. ὡς 
> >\ “Ἂν 
EUTOOWY αὐτὰ 

σ \ \ 

OTL χαὶι τᾶς 
sp - 

TOACStS at- 

2F δι, Se oy ἐξ ἀνάγχης | deouctta, 83% 

ἑχατέρου TOY μερῶν 
> \ \ as ‘ , ~ 

ἐπεὶ γὰρ δύο τὰ μόρια τοῦ 

σϑηναι τῇ εἰδήσει μόνῃ 
΄ 

Ss ΘΝ. 

πουύαςειν 

a \ \ > ee = 
το epyoyv TO OLXELOV ὃ 

περιφερόγραμμον B: περιφερό- 
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ἐνεργήσασα ἀξίως 83v 
~ iy A wv ΄ 

ὥστε δεῖ ἑχάστην ἕξιν ἐνεργεῖν τὸ οἰχεῖον, ἵνα ἔχῃ τὸ τέλειον. 

σ Cc ᾿ "ἢ 4 Sr in] » δ, 

0UTO δηλοῖ, OTL Ἢ WEY ἄρξτη ξςις. Ὁ ssts μὴ 

2 4 a [0] > =3s ay . 

Ber ἜΣ =? inti ΣΕ ἢ Set Onivew - ote oee ἢ ἔχει δὲ ἀπορίαν: εἰ γὰρ ἕχάστην Oe Get προβαίνειν εἰς ἕξιν, χαὶ 
ἑχάστην ἕξιν εἰς τὴν προσηκουδθαν αὐτῇ ἐνέργειαν, ἵν᾿ οὕτως ἔχῃ τὸ λέ- 

ἕχαστον, διὰ τί χολάσεως ἄξιοι χρίνονται οἱ ἀχολασταίνοντες ἢ ἀδι- on ~ o - Φ CS 

χοῦντες ἣ ἀπατῶντες χαὶ ἄλλο τι τοιοῦτον το oe ἕχαστος yap τού- 

τῶν τῇ προσούσῃ δυνάμει χρώμενος χαὶ ἐνεργῶν uat αὐτὴν ἐν ἕξει τε 10 

γίνεται χαὶ δρᾷ τὰ χατὰ τὴν ἕξιν χαὶ οὕτω χατὰ τὴν δύναμιν ἀπολαμ- 
y \ Oo > Ἐν , τν rene - 

βάνει τὸ τέλειον, ἵνα μὴ ἢ αὐτῷ μάτην προσοῦσα 7% δύναμις. τοιαῦτα 

10 “at πολλοὺς οἶδα προτεινομένους τῶν μοχϑηρῶν χαὶ δόξας τοιαύτας χατὰ 
Wien = sah, \ US AG 27 ta ΄ ΄ \ pate 

ϑρησχείας χρατούσας χαὶ εἰς ἐὕνη ἐξαπλουμένας ὁλόχληρα. ἢ μὲν ζήτησις 
o> 5 νι 3 \ A v ΄ Le e \ > ἧς > QO.2 ΩΣ 

Foe. εἰ δὲ ἐπὶ μαχρὸν ἴσως 6 λόγος ὃ πρὸς αὐτὴν ἐχταϑήσεται, δυσχε- 
ραινέτω μηδείς. ἐμοὶ γὰρ ζῆλος ἐνστῆναι πρὸς τοὺς λαλοῦντας τὰ μάταια 

΄ 4 > + ~ 

χαὶ eter: υένους τοῖς πάϑεσιν, ὁποίοις ἔγωγε διαφόροις ὡμίλησα. πρῶ- 15 

15 τὸν τοίνυν ἐκ τῶν τῆς ψυχῆς ἀρχτέον δυνάμεων χὰχ τούτων παραστατέον, 
A ΕΝ "7 \ v ΤΊ \ ~ > ῶ“ “" o > , \ , 

ὡς οὐδὲν ἔχει τὸ εὔλογον τὰ παρὰ τῶν ἐμπαϑῶς οὕτως ἐχόντων χαὶ φαύ- 

hug λεγόμενα. τῆς γὰρ ἀνθρώπου ψυχῆς πολλαὶ δυνάμεις εἰσί, πρῶτα 
a > l4 ? - ΄ ΄ 

μὲν εἰς του: χαὶ ὀρεχτιχὰς HGR shes ἔπειϑ᾽ Exatepov μέρος τού- 
των εἰς λογιχὰς χαὶ ἀλόγους. ὧν γὰρ Fulv χοινωνεῖ χαὶ τῶν ζῴων τὰ 
v ~ 7 

50 ἄλογα, ταύτας ἀλόγους xa? ἑαυτὰς λέγουεν, ὅτι μηδὲ λόγον οἰχεῖον ἔχειν 20 

πεφύχασι, χαὶ πρώτας τὰς γνωστιχὰς εἰς μέσον Tapes et ee χαὶ δὴ 

χάτωϑεν ig esas πρώτη ἢ αἴσϑησις xat τὰν αὐτὴν φαντασία, χαὶ ταύ- 

τῆς ἐπέχεινα δόξα, εἶτα διάνοια, χαὶ ἐπὶ πάσαις ὃ νοῦς. ἐρωτῶ δὴ TADS 
, 

jojuata λέγοντας, πότερον ἰσότιμοι πᾶσαι at ἀπαριϑμιημέναι, 
. 

ἐχεῖνα τὰ ἃ 
25 ἢ ἔστιν ἐν ταύταις εὑρεῖν τὸ χρεῖττον χαὶ χεῖρον ἐν τῷ πρὸς ἀλλήλας 

συγχρίνεσϑαι. χαὶ τίς οὐχ ἂν. εἴπῃ τῶν λογικῶν τὰς ἀλόγους λείπεσϑαι 
χαὶ τῷ εἶναι χαὶ τῷ ἐνεργεῖν χαὶ τῇ τιμίοτητι, καὶ αὖϑις τῶν λογικῶν 30 

χρείττω μὲν eee τὸν νοῦν, δευτέ Ὁ δὲ τὴν διάνοιαν, χαὶ τὴν δόξαν 

ust αὐτὴν. διαφερούσας ae τῷ τὴν υὑὲν δόξαν ἀρχὴν εἶναι heats 

30 Ἰνώσεως 7 συμπεράσματα διανοίας ἔχουσαν, χαὶ ἃ ἢ διάνοια μετὰ tis 

αἰτίας χατέλαβεν ἄνευ τῆς αἰτίας αὐτὴν χατέχουσαν, 7 ἐκ τῶν χαϑέχαστα 
τὰς ἀρχὰς λαβοῦσαν χαὶ τὸ χοινὸν ἐχείνοις πᾶσι γνωρίσασαν, χαὶ οὕτω 

τὸ χαϑόλου ἐν ἑαυτῇ ὑποστήσασαν, τὴν δὲ διάνοιαν ἀπό τινος εἴς τι μετα- 
\ 

βάλλειν, ἤτοι ἀπὸ ideas ἐπὶ συμπεράσματα. χαὶ οὕτω πληροῦν ἕαυ- 80 

τῆς τὴν ἐνέργειαν διὰ τ οἰχείας αἰτίας τὸ ζητούμενον ἴσχουσαν, χὰν- Co σι 

τεῦϑεν ὑπερέχειν τῆς δόξης τῷ ἐχείνην ἄνευ λόγου ἥτοι αἰτίας τὴν γνῶ- 

σιν τ χαὶ διὰ τοῦτο ἀστήριχτον χαὶ ἀβέβαιον. ἣ γὰρ αἰτία μέση 

χειμένη τῶν ἄχρων ἀμφοῖν, ἃ ἐν τῷ συμπεράσματι ἀλλήλοις συνάπτεται, 

ς ἔχη Β: ἔχει ἃ ὃ ἑχάστην ἃ: ἑχάστη Β δύναμιν ---κάστην (4) ἃ: om. Β 
ἕξιν εἰς ἃ: ἕξις εἰς Β 5 διὰ τί seripsi: διότι Ba  προσούση Β: προσηχούσῃ a 

προσοῦσα B: προσήχουσα a 19 ὧν Β: αἱ ἃ χοινωνεῖ B: χοιναὶ ἃ 19. 20 ta co bo 

ἄλογα B: τοῖς ἀλόγοις a 32 γνωρίσασαν B: γνωρίσασα a 33 ὑποστήσασαν B: ὑπο- 

στήσασα a ἀπό Β: ὑπό a 35 ἴσχουσαν B: ἴσχουσα a 
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‘ ΄ > > Ἃ Toy ΄ ~ 

δεσμός τις αὐτοῖς Te τὴν συνάφειαν γίνεται ἢ ἄλυτος πάντῃ, εἰ χαὶ τοῦ 88ν 

πράγματός ἐστιν αἴτιος, οὐ μόνον τοῦ συμπεράσυατος, χαὶ ἀναγχαίως 

ἔχων χαὶ τὰ χατηγορούμενα χατηγορούμενα χαὶ τὰ ὑποχείμενα ὑποχείμενα, 85 

7, μόνου τοῦ συμπεράσματος αἴτιος χαὶ ἐνδεχομένως ἔχων τὰς χατηγο- 
5 ρίας χαὶ τὰς ὑποϑέσεις χαἀντεῦϑεν δυνάμενος λύεσθαι, τὸν δὲ νοῦν 

ὑπερέχειν, ὅτι xat ὑπὲρ αἰτίαν τῶν Ἰνωστῶν ἐντὸς γίνεται ἀμέσοις ἐπι- 

βολαῖς χαταλαυβάνων αὐτά, ὥσπερ αὐτόπτης αὐτῶν γινόμενος χαὶ Exv- 
τῷ αὐτοῖς συγγινόμενος υμηδενὸς υξσιτέυοντος. αἱ ν λογιχαὶ οὕτως" Ἔ (“ 

(νυ 
1 ? 5» »ν c \ 

τ αὐτῶν ἢ XATA 40 

GR 

ἊΝ \ \ 5 ᾿ ΩΣ \ , 7 \ 

ἰόωμεν OF χαὶ τὰς ἀλόγους χαὶ yywotixas, ὅπως χαὶ 
2 

ἐν 10 γνῶσιν ἐνέρ ieee ἀπ αἰσθησις | υὲν γὰρ περὶ τὰ xad Exacta χαταγίνεται, 

οὐσίας 

μόνας ‘ ποιότητας ἣ ἀὐβύτη ας ἣ ἄλλο τι τῶν συμβε τ ὔρηξος acne 

φαντασία 6& τῶν αἰσϑήσει φανέντων τύπους χαὶ elxdvac ἐν αὑτῇ εἰσοι- 

χίζουσα παραφυλάττειν αὐτὰς ἐντὸς πέφυχε. τίνες δή σοι δοχοῦσιν εἶναι 
¢ ty 

15 ABLE ες, at λογιχαὶ τῶν ἀλόγων 7 τὸ ἀνάπαλιν; xal τίς ἀντερεῖ πρὸς 

τὸ πρότερον τῷ δευτέρῳ συντιϑέμενος, εἰ μὴ χαὶ τὰ ἄλογα προχρίνει τῶν 45 
~ \ De ag A v + \ ~ € , \ \ \ \ 72. 

λογιχῶν χαὶ τῶν gohwy τὰ ἐνυλα χαὶ τῶν ϑείων τὰ φυσιχὰ χαὶ τὰ ἐν 

γενέσει χαὶ φϑορᾷ τῶν εἰς ἀεὶ μενόντων ἐν τῇ ταυτότητι; τὰ μὲν οὖν 

τ τῶν γνωστιχῶν τῆς ψυχῆς οὐ του ταῦτα, eee δὲ ἐπὶ τὰς 

20 ὀρεχτιχάς. διαιροῦνται γὰρ χαὶ αὗται χατὰ τὸ λογιχὺν χαὶ ἄλογον εἰς τέσ- 

σαρα συμποσούμενα, βούλησιν χαὶ προαίρεσιν, ϑυμὸν χαὶ ὑπο ὧν 

4 μὲν βούλησις (καὶ) προαίρεσις λογική, ὅτι μόνοις τοῖς λογικοῖς ἐνυπάρ- 

χουσι, ϑυμὸς δὲ χαὶ ἐπιϑυμία ἄλογοι, ὅτι χαὶ τοῖς ἀλόγοις χοιναί, χαὶ 50 

ὅτι ἐχεῖναι μὲν οἰχεῖον ἔχουσαι τὸν λόγον κατ᾽ αὐτὸν τὰς ἑαυτῶν ἐνερ- 

lwo σι 

b] y ~ Le DY \ Δ: ἌΣ ἀλό ΕΞ Wa “ Ξ Ἀν 6 

γείας BSS αὗται GE παρὰ μὲν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις παντοίως τοῦ λύγου 

ἀπέχουσιν, ἐπὶ ὃὲ τῶν ἀνθρώπων οὐδ᾽ ἐπ᾽ ΣῈ υὲν οἰχεῖον ἔχουσι λύ- 
x ΄ > Oy ΄ ΄ ς = \ (ater 

γον, ἀλλοτρίῳ Ge λόγῳ ἐπιπειθϑεῖς πεφύχασι ytvectar, w χαὶ πειϑόμενοι 
~ ΄ ἘΠ 5 ~ \~ 5" ἢ 

χατορϑοῦσι τὰς τ εἰ 6 οὖν ἀλόγως ἐνεργοῦσι, τοῖς ἁπλῶς ἀλόγοις 

ὅμοιαι γίνονται. ὅτι μὲν χρείττους αἱ λογικαὶ τῶν satin τε ταῖς γνω- 
sew Qo ~ ~ ᾿] la > ~ Vv ΄“ > 

30 στιχαῖς χαὶ ταῖς ὀρεχτιχαῖς, οὐδεὶς ὁ ἀντερῶν, εἰ uy παντῃ εἴη τοῦ 84: 

λόγου SER; οὐδ᾽ ὅτι αὗται πρὸς ἀλλήλας ὑπηναντίωνται, οὐδ᾽ ὅτι 

ἐπιστατοῦντος μὲν τοῦ λόγου ταῖς ἀλόγοις ὀρέξεσι χαὶ ἑαυτῷ αὐτὰς ὕπο- 

τάττοντος χατορϑωτιχὸς Ἢ ἄνθρωπος τῶν ἀγαϑῶν γίνεται, ἐνδιδόν 

ἐχείναις χαὶ ταῖς ὁρμαῖς ἐχείνων ἐφεπομένου at πρὸς χαχίαν ἐχπτώσεις 
35 ἐναργῶς ὁρῶνται ἀποτελούμεναι. τῶν δὴ σωματιχῶν ἡδέων ἐχ ποίων ὃ 

δυνάμεων Ἔν ἢ ὄρεξις πέφυχε χαὶ τίνες εἰσὶν αἱ ἀπολαύειν αὐτῶ 
ἐφιέμεναι; οὐχὶ αἱ ἄλογοι; τὴν δὲ τούτων ἀποχὴν εἴτε τὴν παντελῆ εἴτε 
τὴν ϑεωρουμένην χατὰ τὸ μέτριον, ἐν τίσιν εὑρίσχομεν; οὐχὶ ἐν τοῖς λογι- 

3 αἰσϑήσει ἃ: αἰσϑήσεων " 10 συντιϑέμενος B: συνθέμενος a 18 post ταυτότητι 

verba τὰ μὲν οὖν --- ὦ καὶ πειϑόμενοι (27), tum ef μὴ καὶ (10) --- ταυτότητι, quibus deletis 

omnia recte repetit B 22 χαὶ ἃ: om. B 25 παρὰ B: ἐπὶ a 28 ἐνεργοῦσι 

seripsi: ἐνεργοῦσαι Ba 29 χρείττους B: xpetttoves a 36 ἀπολαύειν B: ἀπολα- 

βεῖν a 37 τὴν δὲ B: ta δὲ a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Etbica. 1s 
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~ 

Oy 
~ 5 

χοῖς; εἰ οὖν 

a 

OL 

e ἘΖ 5 ΙΧ ~ \ δ ‘ 

Opuy, ἐν ὃὲ τοῖς λογιχοῖς 7 τε παντελὴς χατορϑοῦται εὐπάϑεια χαὶ ἢ σὺν 
/ ΄ ) ΄ ~ ΄σ ΄ 

μέτρῳ χαὶ λόγῳ πρὸς τὰ πάϑη χατάνευσις, πῶς οὐ χρείττων ἢ εὐπάϑεια 

χαὶ τὸ δ τῆς Penge Oe τὸ Bes ies χαὶ συννεύσεως: τὸ ὃ 

χαὶ μοιχέυειν χαὶ ἀνὸδρομανεῖν. ‘ae γον πάντῃ. χαὶ ἀχαλίνωτον. πῶς dp’ 
Or \ 4 \ ~ > ~ " ΄ 

aby ἕξει τὸ χείριστον χαὶ τοῦ ἐμὴ παντελῶς ἀποστήσεται, τούτου ὃὲ 
> ~ L4 ” a ~ 3 ~ ~ 

ἀφιστάμενος τοῖς ἀλόγοις συντάττεται; ἢ εἰ δεῖ τἀληϑῇ εἰπεῖν, χἀχεῖνα 

χατὰ τὸ μοχϑηρὸν ὑπερβέβηχεν ὃ τὸν λόγον ὑποτάττων τοῖς πάϑεσι χαὶ 
\ - ~ , ~ . ΄ ΄ 

τὸ χρεῖττον τῇ φύσει τῶν χειρόνων τῇ φύσει ἀποφαίνων ἀνδράποδον, ὡς 
\ 5» ’,ὔ Vv > ΕΣ . 

ἐπιτηδεύειν ἀεὶ τὰ ἐχείνοις ὄντα xat ὄρεξιν. λοιπὸν τίς οὐχ ἄν εἴποι 

αγχάχιστον εἶναι χαὶ παάναισχρον τὸν νομοϑετοῦντα τὰ χείριστα χαὶ ἃ τὸν τὴ 

φύσει λογιχὸν ἐξιστῶντα τοῦ λόγου χείρω χαὶ τῶν ἀλόγων χαϑίστησιν : 

ἔτι τίς οὐχ οἷὸε τῶν ero θυτὴν παιδείας, τρεῖς εἶναι χατὰ γένος τὰς 

πραχτιχὰς ἀρετάς, ἀνδρείαν σωφροσύνην διχαιοσύνην, τῇ προστασίᾳ χατορ- 
ϑουμένας τῆς φρονεῖν πεφυχυίας δυνάμεως χαὶ μετρούσης τὰς ὁρμὰς ϑυμῷ 

χαὶ ἐπιϑυμία: πῶς οὖν ἔσται σωφροσύνης. ἐν οἷς ἢ ἐπιϑυμία τῷ τοῦ λό- 
you χαλινῷ μὴ ὑπόχειται; μὴ οὔσης δὲ σωφροσύνης, πῶς ἂν εἴη διχαι- 
οσύνη; τῆς τε ἐπιϑυμίας τοῦ λόγου ἀποπτυούσης τὸν χαλινόν χαὶ υήϑ᾽ 
ἑαυτῷ μήτ᾽ ἐχείνῳ τὸ χαϑῆχον ἐχούσης τηρούμενον ἀλλὰ τήν τε ἐχεί- 

: 
νοῦ πρὸς αὑτὴν φυσιχὴν δεσποτείαν ἀπαρνουμένης χαὶ τὴν ἕξαυτῆς πρὸς 
5 - Ν ΄ ΄ \ bh ΄ IF / ek! \ 

ἐχεῖνον δούλωσιν, γάμων τε χαὶ ἀλλοτρίων ἐξορυττομένων. διὰ, τὸ πρὸς 

ϑηλυμανίαν ἀχόρεστον χαὶ τῆς φύσεως ἀδιχουμένης αὐτῆς διὰ τὸ τοῖς 
»” ~ yv a vy 

ἄρρεσι χρῆσϑαι toa χαὶ ϑήλεσι; προσϑήσω δέ τι χαὶ τῶν ἄλλοις διχαίως 
\ 5 See, ~ » + 

ἀφαιρουμένων διὰ τὸ πρὸς χρηματισμὸν ἀχόρεστον τῆς ὀρέξεως. ἀλλὰ 

χαὶ φρόνησις ἀναιρεῖται τῇς ἀλογίας τοῦ λόγου χαταχρατούσης χαὶ αὐτὸν 2 
wv ~ , nx ΄ ΄ Ψ 

χαταφερούσης εἰς ἀχρισίαν χαὶ ἄνοιαν, ταῖς χείροσι δυνάμεσιν ὑπαγόμενον. 
Ὑ ~ ΄σ “5 ΄ ν - 

τούτων 6 οὕτως ἐχόντων, ποῦ ἢ ἀνδρεία φανήσεται ϑυμὸν ἔχουσα τῷ 
΄ 8 7 ~ 

λόγῳ μετρούμενον, τοιούτου χαταστάντος τοῦ λόγου χαὶ αἰσχρῶς ὑποπε- 
- , ΟΝ ) 5 ~ ~ ΄ 

σόντος τοῖς πάϑεσι χαὶ μὴ δυναμένου μηδ᾽ αὐτῷ χρῆσϑαι χατὰ φύσιν 
“5 ρλ \ ὩΣ ΄, \ ~ \ ΄ » ~ »"»7, ὉΝ ΝΣ Se © \ x 

διὰ τὸ ἀπολέσαι τὸ τῆς χατὰ φύσιν Bienen: ἀλλ οὐδ᾽ ὁ ϑυμὸς ἂν 
b] 

ἀνέξοιτο ὑποχεῖσϑαι ὡς δεσπότῃ τῷ ὑποπεπτωχότι TH χείρονι. ἀφηνιάσει 

ὃὲ χαὶ αὐτὸς χαὶ ἀχαλίνωτος ἐν sis τὰ ἴδια, 7 χαταπεσεῖται παντελῶς Ε 

ΙΝ \ c a ~ > Ὁ , \ o 

Ola TO ὑπερβάλλον τὴς ξχ φιληδον νια ἀνέσεως. χαι OUTWS Ost τὴ οὐδα- 

μοῦ οὐδ᾽ ὃ ἄνθρωπος χατ᾽ ἐὶϊ ee ἄνθρωπος. 7 οὖν ὁμολογοῦσιν 
ἀρετὰς εἶναι ἀνθρώπων τὰς ἀπηριϑυημένας ot τὸν ἡδυπαϑῦ) βίον ἀγαϑὸν 

τιϑέμενοι χαὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς χατ᾿ αὐτὸν ἀπολαύσεως μαχαρίζοντες χαὶ 
πρὸς Eavtods ἠναντίωνται ἀρετὰς εἶναι ὁμολογοῦντες χαὶ τὰ πρὸς τὰς 

ἀρετὰς ἐναντία τῶν ἀρετῶν ὑπεραίροντες 7 τὸ εἶναι τὰς ἀρετὰς ἀπαναί- 
y 

vovtat xat ἴστωσαν τἀναντία δοξάζοντες πᾶσι τοῖς Sugpoce χαὶ ἐναντίοι 

4 ἀμέτρου scripsi: ἀμετρίας Ba πρὸς ἃ: οὐ πρὸς Β 11 ἔσται Β: ἔστι ἃ 20 

ce B: τῆς te a 24 καὶ ϑήλεσι B: τοῖς ϑήλεσι. a 27 ἀχρισίαν B: ἀχρασίαν a 

χείροσι ἃ: yetpest B 29 αἰσχρῶς B: αἰσχρῶν a 39 ὃ B: om. a ‘ Ἁ Hf Xi 

ν μὲν τοῖς ἀλόγοις ἢ πρὸς τὰ ἡδέα τοῦ σώματος σφοδροτέρα 84: 

ς 

35 
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πρὸς τὸ ὀρϑῶς eee ἐλεγχόμενοι. 

ἕνεχεν ὁ δημιουργὸς τὰς ἀλόγους δυνάμεις ταύτας 

᾿ς εἰ μὴ χατὰ ταύτας 
αὐτῶν πὴ ΑΝ ε 

tat ξ [ξ 
> ~ 
x τὴς 

τὴν πρὸς αὐτὸν ὑποταγὴν ἀποπτύουσαι. 

χύντως λογιχαὶ γί 
o ἊΝ 

οὕτω 6& πρὸς ἀλογίαν ἐχχλίν 
~ > / 35 \ \ 

ποιοῦσα! ἐλέγχονται ἀλλὰ χαὶ 

10 τὴν οἰχείαν ἀφροσύνην χαὶ τὸ 
- 
a 

πινοίας ἔχαστον τῶν 
\ 

προς 

τὰ χείρω 

~ Vv 

KXAXWY. ETL 

ελειοῦται, ἄναφε ερύ! ξνὴν 
, = 

ee πῶς ον 

>? ΄ 
ἐχείνῳ ὕποτατ υὴ oe υνηῦ 

. 
ae χαὶ 2S OnOTaAT TOVTE 5 ὡς 

ὡς Poe ὅδε, ἐλλαμπομένη χαὶ δεχομ. 

χαὶ ἐπιϑυμία τὸ τέλειον ἕξει 
΄ Ἄ ΟῚ ~ , \ 

20 On αὐτοῦ βελτιούμενα χαὶ μετ pO 

βολῇ αὐτοῖς ἢ τελείωσις, GAN ἐν τί 

ὑποβάλλεσθαι χαὶ τῷ μετεχόντως λογιχὰ 

ἐν τῷ νοερὰ γίνεσϑαι χαὶ ϑεία τὸ 

φυχε δέχεσθαι χρεῖττον ἑαυτοῦ 

bo 

/ Νι 

χόμενον Os X πρὸς 

πεπλάνηται 

χαὶ μᾶλλον 

> ~ ΄ 

eta ἐν τῷ ὑπείχειν 
‘ ~ 2 

30 τῷ ἐναντίῳ ἐναντίον. χαὶ τὸ 

τῷ Ων ἔσται ἣ ἀλογία τοῦ λόγου. 

, sa) 

eetee. tL O ay γένοιτο 
Vv \ \ ~ 

εσται γὰρ χᾶαι TH 
5 
S Ὁ ΠῚ, τοῦ ϑεοῦ ἀπολαύσεως τὸ ἐμ! 

36 

VOVTAS χαταντῆσαι ἡμᾶς εἰς τὸ $ 

ἡγήσασϑαι τῶν σωμάτων τὰ ἔσχα 
πρώτου χαὶ πάντων ὑπὲρ σύγχρισιν 

ὃ χατὰ Β: καὶ χατὰ ἃ 20 αὐτοῦ a: 

22 ὑποβάλλεσϑαι B: 

i 

ἐναντίῳ a: 

ὑπερβάλλεσϑαι 

3: τελεία a τῶ τῶ B: τῷ a 

τῷ ἐναντίω τὸ ἐναντίον B 

χρείττων ἃ 

=e 
πες 

LVOVTEL χαὶ ὡς ανϑρώπῳ πρέπον τὰς ἐνερ 

βυϑὸν ἀπωλείας πὰρ τ τ το χαὶ ὑπουργὸν αὐτὸ 

> sr 
αὐτό" 
τελει [δ εται πρὸς 

΄ 

πρὸς νοῦν ἀναφερομένη 

~ > 
τοῦτο ἘΠ 

δὴ 3 , 

ας ee 
rae 
vel 

WILSYSLY 

a! ‘ ~ “Ἐν ΄ , ΄ τω 

προχοπὴ τοῖς οὖσιν ὑπάρξει πρὸς τὰ χείρω χατανεύουσιν, ὡς ὁδῷ πρ 

τῆς 

OM. ΥἹ 9. [Arist. p. 1139417] bo 15 

OR ἴσως ἂν φήσαιεν ὅτι χαὶ τίνος 84- 

ἐνέϑετο. 
σ 
ιν 

τοὶ ἀνϑρώποις 

χαὶ ἐνεργείας, ἵν᾽ αὐ- 
σ 

6 φαμεν. OTL OT 

ob χασιν πήχουσαι ἣ ὡς 
5 4 

EXSLYWS ave sell ῦσαι μετε- 

DH Ne, δ 

γείας EVOELKVUY- 

ουσαι οὐ μόνον 20 Faces τὰς ὃρά- 
τς ἢ wat τὰ ἄλογα ὃδείχνυνται 

ho yet ὄμενον χαὶ pecteny καξαφεραῦσαι 

ἔχουσαι πρὸς 
ey 5 ~ ~ 

τελειουμένων Ex TOD χρεξίττονος αὐτοῦ 
~ 

ὃ ὃὲ λόγος χρείττων τῶν ἀλόγων 

ξαυτῶν 

τύόμενα, ἃ ἀλλ᾿ ἐχεῖνο πρὸς χαταφέ- 
ar aris ! yy a =) - γὰρ ἢ λογιχὴ ψυχὴ οὐχ τέλξιον 

\ ΝΑῚ ~ Ἁ \ 

αἱ διὰ νοῦ πρὸς ϑεὸν x 
΄ 

LEV 
Ψ eS o- νὴ τὴν τελειότητα, οὕτως οὐδὲ Dou 

λό, (ον ἀναφερόύμ, ἢ να 
ἐνεργείας ὕπερ- 

ἔτρῳ χαὶ σταϑυῷ ὀρὺῷ λόη ῳ 

ἢ λογικὴ ψυχῇ 
\ 

ὰρ 
μὴ 

ar 

i 
τέλειον δέχεται 

᾽,ὔ ΄ \ 

heater ὡς χαὶ 
σ᾿ ,ὔ 
- ar 
7 i 

/ 

γίνεται, 

χαστὴν ὃ 
> - τέλειον 

τι 

ὃ προχεχοφύς. | 

Tee var % τοῦ cpanel 84v 
y 
ete 

- 
L 

> a4 
ex 

(veovat. 

ἀλογίαν: 

χαὶ τὴν oie τ 
αὐ . ‘4 ~ 5 / 

TO ESVAVTLOV τῷ ξναντιῳ. 

φι 
a) > \ c ae ΄ Ἢ = ~ 

οι οὐ γάρ ἢ TEAS ωσις τῶν TOU 
4y ~ ὟΝ , 

ἀλογώτερον τοῦ δι ΠῚ τοῦ λόγου 
λογική ψυχῇ χρεῖτ τῶν ϑείων 

, 

TOV τῆς 

ξαυτῇ χαὶ ee χείροσι: χαὶ 7 

οβαί- 

ἀσωμάτου πάσης οὐσίας χρείττονα 
τα χαὶ τὴν ἐσχάτην ὕλην Veod τοῦ 
Cc! C2 , ~~ v >) ld 

ὑπερέχοντος. οὗ τί ἂν εἴη ἀνοητότερον 10 

αὐτῶν B 2] αὐτοῖς Β: αὐτῆς ἃ 

21 ἀλογίαν B: ἀναλογίαν a 29. ἀτέλεια 

τὴν Β: om. ἃ 30 τὸ ἐναντίου τῷ 

32 ἀλογίαν ἃ: ἀργίαν B 33 χρεῖττον Β: 
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χαὶ ἀσεβέστερον: ταῦτα μὲν εἴ ἔρηται ἐχ τῶν ὀρεχτιχῶν δυνάμεων fourier 84ν 

σῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. περὶ μὲν γὰρ τὰ πάϑη χαὶ τὰ ἡδέα τοῦ σώματος 

αἴσϑησις χαὶ φαντασία τὰ ἐνεργοῦντά ἐστι, τάχα δὲ χαὶ δόξα διάστροφος, 
νοῦς δὲ χαὶ διάνοια οὐδαμοῦ, εἰ μὴ ὅσον χαταλαμβάνειν τὰς φύσεις αὐτῶν. 

πῶς οὖν ἔσται χρεῖττον διάγειν λογικὸν ὄντα τὸν ἄνϑρωπον χατὰ τὰς ἀλό- 

yous γνώσεις χαὶ χείρονας. ΕΠ ΚΥ ΩΝ ἐξαλογοῦσϑαι τῶν χρειττόνων χαὶ 
λογικῶν ἀφιστάμενον; ἔτι νοῦς μὲν χαὶ ἐπιστήμη. ἤτοι διάνοια, τνώσεις 

ἀπλανεῖς, φαντασία δὲ χαὶ αἴσϑησις γνώσεις πλανητίδες, ὃ Ἰοῦν χατὰ ταύ- 

τας ζῶν χατὰ πλάνην ζῇ χαὶ πλάνης ἐστί. πλάνης ἄρα νομοϑέτης ἐστὶν 

6 χατὰ ταύτας ζῆν προτρεπόμενος χαὶ τὰ ταύταις τερπνὰ διώχειν, χαὶ διὰ 
’ 

τοῦτο πύρρω ϑεοῦ. πῶς οὖν προφήτης χαὶ πῶς 2x ϑεοῦ ὃ πόρρω ϑεοῦ 
{ ΄ , > χαὶ πλάνης αἴτιος τηλικαύτης τοῖς πειϑομένοις; τίς GE χαὶ ὃ σχοπὸς τῆς 

δ: ΕΠ Pi sy Fee Ne Rs ea Ν ae pea ea ee οημιουργιᾶς ἐν τῷ συνηρτῆσϑα! τῇ ΛΟγιχὴ Ψυχὴ τὴν ahoyov ζωὴν χαὶ 

τὴν φυτιχὴν ἐξετάσωμεν, πότερον ἵνα ζῶσιν ἀλόγως οἵ λογιχοὶ χαὶ τὸν 

οἰχεῖον λύγον δουλεύοντες τοῖς πάϑεσιν ἔχωσιν. 7 διὰ τὸν σύνδεσμον τῶν 

Ψυχῶν πρὸς τὴν παχυτέραν ταύτην σάρχα χαὶ ὕνητὴν χαὶ ἀντίτυπον. εἰ 

μὲν διὰ τὸ πρότερον. αἴτιος ταῖς χρείττοσι ψυχαῖς 6 δηυμκηυργὸς τῆς πρὸς 
ῃ 

τὸ χείρω χαταφορᾶς ἐλεγχϑήσεται, ὡς συντεταχὼς τὰ χείρω τοῖς χρεί- 
ἋἋ - “5 ~ wv 

TTOGL χἂν τοῖς σώμασι συνδήσας ἐχάτερα: ἀλλὰ τοῦτο ἄτοπον, xat ψευ- 

oO? [0] oe Ὡς 
ἊΝ he Ce 7.0 = X Vs 7Q. ἐξ x »- ἢ 

δὴς ἢ ὑπόϑεσις, FY τὸ ἄτοπον ἠχολούϑησε. pa ἐξετάσαι τὴν αἰτίαν 

τῆς ἐν ταὐτῷ τῶν ἐναντίων συνδέσεως, ἵν᾿ οἰχεία φανεῖσα τῆς τοῦ δημι- 
ουργήσαντος ἀγαθότητος διαλύσει τὸ ἄπορον. 6 γὰρ πάντα παραγαγὼν 
ON EN Ay Guat ety nye τὶ ἊΔ μι ERA Lgl TU aie, i a 
Yeos διὰ τὴν αὑτοῦ ayavotyTA, ἐπειδὴ χαὶ τὰ ὕνητὰ ταῦτα χαὶ ἔνυλα 

χαὶ πεφυχότα ταῖς οὐσίαις χαχύνεσϑαι παρῆξεν, οὐχ ἠνέσχετο μὴ χαὶ ταῦ- 

τα μετέχειν Hie Me Guod zat λόγου zat τάξεως. διὰ τοῦτο ψυχὰς 

ἐναντίων συντέϑειν- 
» 

ἘΠ παράγει δυναμένας συμπλέχε His σώμασιν, ἃ ἐξ 

TAL, τὸ δὲ τῆς συμπλοχῆς δυνατὸν ἀυέσως γίνεσϑαι. ἡ δυναμένων τῶν 

σωμάτων ἄνευ μέσου τινὸς ἐχ τῆς λογιχῆς Ψυχῆς ἀγαϑύνεσϑαι χαὶ τὰς 

ἐλλάμψεις αὐτῆς τευ οτος διὰ τοῦτο φυτιχὴ ζωὴ χαὶ αἰσϑητιχὴ 

συνέζευχται ταύτῃ, μεσιτεύουσαι τῇ ie λογιχῆς Ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος 
χοινωνία πρὸς ἄλληλα διὰ τὴν πρὸς ἄμφω συγγένειαν, ταῖς ξαυτῆς ἐνερ- 

yelats τῷ τῆς σαρχὸς χορηγοῦσαι πάσχειν τὴν Ex τοῦ λόγου ἀγάϑυνσιν. 
ὑλιχώτεραι μὲν οὖσαι τῆς λογικῆς, ἀυλότεραι δὲ τῆς σαρχός. ἣ μὲν γὰρ 
λογικὴ Ψυχὴ χαὶ τῇ οὐσία χαὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ σώματος χωρίζεσϑαι πέ- 

90 

35 φύχεν. αὗται O& zat ἄμφω ταῦτα τῶν σωμάτων οὖσαι ἀχώριστοι. μόνῃ 
τῇ ἐπινοία ὡς εἴδη (ae ee ἔνυλα ὄντα χαὶ ἐν ὑποχειμένοις σώμασιν 

ὑφιστάμενα. διὸ χαὶ ἀχωρίστους ἐντελεχείας ταύτας εἰρήχασιν ot περὶ 

ταῦτα σπουδάζοντες. ὃ μὲν προηγούμενος οὗτος σχοπὸς τῆς ἑνώσεως. 

ἵνα 62 un τὸ χοσμεῖν χαὶ ἀγαϑύνειν λαχὸν ἀχόσμητον μᾶλλον χαὶ τῷ συν- 

40 δέσμῳ χαχυνόμενον γένηται, ἐντάλματα χαὶ νόμοι ἐχτέϑεινται τὸ χατὰ 40 

7. 8 γνώσεις ἀπλανεῖς B: γνῶσις ἀπλανής ἃ 8 πλανητίδες B: πλανητ ‘dns δὲ a ὁ γοῦν 

a: 6B 14 καὶ tov B: χατὰ τὸν a 37 διὸ B: διὰ ταῦτα a 
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φύσιν συντηροῦντες τῷ τε χρείττονι χαὶ τοῖς χείροσιν ἢ βελτίωσις ἐχ τοῦ 84ν 
Ψ 5 ~ v Η͂ > ΄ 

χρείττονος γίνοιτο, αὐτὸ ὃὲ συντηροῖτο ἄχραντον χαὶ ἀχάχωτον πρὸς μὲν 

ὰ χρείττω χαὶ αὐτοῦ ἀνωτέρω ἐπιστρεφόμενον, ἤγουν νοῦν ual ϑεόν, χαὶ a 

, > ΄ v 

π᾿ αὐτῶν τελειούμενον. τὰ ὃὲ χείρω ἄγον χαὶ φέρον 
5 ! 

> ΄ς ~ \ ΄ -" = 

t ἑαυτοῦ πρὸς τὰ χρείττω διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν χατορϑώσεως, ὧν οὐδὲν 

\ Ὁ A ‘ 

TPOS SAVTO χα' 

O27: cs 

ὁ ψευδοτ ἀπο τς ἐχεῖνος εἰδὼς τὰ πάντων cans οτος αἴσχιστα. οὗτος 
γάρ ἐστιν, ὃν "ApaBes χαὶ Αἰγύπτιοι χαὶ Πέρσαι χαὶ ὅσοι χατὰ τὸν βίον 
τούτοις ὡμοίωνται, προφήτην ἑαυτῶν χαὶ νομοϑέτην χηρύττουσιν, ἀνϑρώ- 
πιον παάναισχρον χαὶ ἀσελγείας ἀνάπλεων χαὶ μηδ᾽ ἃ Σοδόμοις χαὶ [Ὁ- 

υόρροις συμβέβηχε δυσωπούμενον ϑεηλάτῳ χαπαφλεγεῖσι πυρί, ὅτι τοιαῦτα 
οἷα οὗτος νενομοϑέτηχε διεπράττοντο. ὡς χαὶ τὴν γῆν χαταφλεγῆναι ad- 

τὴν χαὶ εἰς αἰϑάλην χαταπεσεῖν, ἧς ot ἐν αὐτῇ χατοιχοῦντες ἐπέβαινον 

/, Ἁ wv: 

> ’ S ~ ΄ ~ ἀσελγαίνοντες. χαὶ τί δεῖ χαὶ εἰσέτι προστιϑένα:! τοῖς εἰρημένοις, ἱχανῶς 
ν ~ σι ~ . A 

ὄντων THY ἤδη PyVevtwy πρὸς ἔλεγχον τῆς ἀλογίας τοῦ δόγματος, ἐπεὶ 
2 μηδὲ περὶ τούτου ἡμῖν ὁ σχοπὸς ἐξ ἀρχῆς. ἀναλαβώμεϑα δ᾽ αὖϑις τὰ 

) , , Ἂς, ΄ ε » - 

Ἀριστοτέλους λεγόμενα χαὶ τὴν τούτων ὡς ἔνι ποιησώμεϑα δια- 

σάφησ'ν. 

π᾿ 150 1 Tpta 0 ἐστὶν ἐν ty boyy ta κύρια! πράξεως χαὶ 

ἀληϑείας, αἴσϑησις νοῦς ὄρεξις. τούτων δ᾽ ἢ αἴσϑησις οὐδε- 
Ἁ μυ 

ς 
- > ΄“» > Χ ey ΄ Ἄγ τς ᾿ v 

WIAS ἀρχὴ πρᾶςεως. ὁ λον oF τῷ TA U7 pla αἴσϑησιν ξεν ξχειν. 

aed ar ~ 

ρᾶςεως Oc U7, XOLVWVELY. 

Ἢ 4 ~ ee 2 / ral \ Ld 

ὅτι περὶ θατέρου τῶν λόγον ἐχόντων. ὃ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χατα- 
»~? 

45 

“725 2 «οὶ δ naes τς - ΡΥ ΤῊΣ a 2 ‘ 1 
[- “- ς oO νι LO 9) a dfs WODOAS Se cis σαισι 55 ἃ δε γίνεται, τοῦτο 6 ἐστὶ τὸ λογιστιχόν, | διδάσχει ud met αἰσϑητιχὴ 85: 

wr 

γνῶσις μὲν μετέχει πως xal αὐτὴ τῆς π ἔνυλα χαὶ ἄλλοτε ἄλλως 
~*~ @ 

oO A a Ὁ 

ἔχοντα χρίσεως, ἀπαριϑμεῖται χαὶ αὐτὴν χαί φησι, τρία εἶναι ἐν τῇ ψυχῇ 

τὰ χύρια πράξεως χαὶ τ εἴας, αἴσϑησιν νοῦν ὄρεξιν. οὐχ ὅτι χαὶ 
55} 

ἢ αἴσϑησις ἔχει τινὰ μετοχὴν ἐν ταῖς πράξεσιν ὡς προϊσταμένη αὐτῶν, ἀλλ 
ὅτι γνώσεως χαὶ αὐτὴ εἶδός τί ἐστι χαὶ ἀληϑεύειν ἔν τισι δύναται τῷ περὶ 

\ v 5 ‘ ~ e e ~ e > 

τὰ ἔνυλα χαὶ ἐνδεχόμενα ἐνεργεῖν, περὶ ἃ xual ὃ πραχτιχὸς νοῦς. ὲ 
- Ὁ ~ XY 3 , | \ > Ne / ἐς \ > \ 3 

νοῦς, ἁπλῶς μὲν λαμβανόμενος, εἰς τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ εἰς τὰ ἀναγχαῖα 
- = ΄ 

τὴν ἑἕαυτοῦ μερίζει ἐνέργειαν, π 
“4 

, \ μ᾿ , ~ 

ράττων μὲν περὶ τὰ ἐνδεχόμενα. ϑεωρῶν 
. ~ ‘ » ‘ 

δὲ τεχνιχῶς μὲν εἴσεται περὶ τὰ νδεχόμενα, ἐπιστημονιχῶς GE περὶ τὰ 

ἀναγχαῖα χαὶ βέβαια. ἢ δὲ ὄρεξις ὥσπερ ὑπηρέτης ἐστὶ χαὶ τῆς αἰσϑή- 

σεως χαὶ τοῦ λογισμοῦ, ἤγουν τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ, τῆς μὲν προβαλλομέ- 

νης τὰ ὀρεχτὰ χαὶ φευχτὰ χαὶ ὕλην προτιϑεμένης αὐτῇ τὰ ἡδέα χαὶ λυ- 35 τ ἢ 10 
΄ ~ 4φὧ ΄, ὅπ το ἐγ pe ik , a ~ \ ΄, [ες ΦΕΡΕ 

πηρᾶ, τοῦ δὲ χρίνοντος ἃ δεῖ ἑλέσϑαι χαὶ ἃ φυγεῖν χαὶ μέτρον τιϑέντος 
~ ~ ~ ~ " ς > 5 v 

προσῆχον ταῖς φυγαῖς τε καὶ ταῖς αἱρέσεσιν. ὅτι δὲ ἢ αἴσϑησις οὐχ ἔστιν 
΄ ΄ ᾿ ~ ~ > ~ , » \ ws o~ 

αἰτία πράξεώς τινος, δῆλον ποιεῖται Ex tod ta ϑηρία, ἤγουν τὰ ἄλογα ζῷα, 

1 συντηροῦντες B: συντηροῦντα a 10 ϑεηλάτω B: ϑρυλλᾶται a 15 ὁ σχοπὸς ἐξ 

ἀρχῆς B: ἐξ ἀρχῆς ὁ σκοπός ἃ 10 ποιησώμεϑα B; ποιησόμεθα a 
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v ~ sp ~ ἂν 

αἴσϑησιν EY OVTA υὴ χοινωνεῖν πράξεως. ταῦτα γὰρ αἰσϑανόμενα τῶν 88ὅτ 

ἡδέων χαὶ λυπηρῶν, ἃ ὑπόχειται ταῖς νὰν ἀποστέργε!: μὲν τὰ πεφυ- 

χότα λυπεῖν 7 τῷ φεύγειν αὐτὰ 7 τῷ ἀμύνεσϑα! χαὶ ΠΡ ἀρ Ἴεταὶ 
μὴ σ' 

ὃς τῶν ἡδέων χαὶ ἣ ἕλχει πρὸς ἑαυτὰ ἣ μεταδιώχει αὐτά. πρᾶξις ὃ’ ἐν > 

αὐτοῖς οὐδεμία, διότι wyGE λόγος. ἢ γὰρ πρᾶξις ἐν οἷς τὸ Bovdedeottar 

χαὶ οὕτω τὸ αἱρετὸν an aes χαὶ οὕτω πρὸς αὐτὸ τὴν ὄρεξιν 
ἐπεχτείνεσϑαι. οὐδεμιᾶς ἄρα ἢ αἴσϑησις χυρία πράξεως, ἀλλὰ τὸ χῦρος 

ἅπαν αὐτῆς νοῦς ἔχει χαὶ ὄρεξις, ὃ μὲν χρίνων χαὶ εὑρίσχων τὸ αἱρετὸν 
5 ΄ ΄ ΝᾺ Vv » > , 5 ΄ a ~ > / 

ἐχ βουλεύσεως, ἢ δὲ ὄρεξις ἀντιποιουμένη ἐχείνου, ὃ νοῦς εἶναι βέλτιον 
sya) τὸ τι Ἔ 

ἐπεράνατο, ὥστ ἐν μὲν τοῖς ἀλόγοις ἢ ὄρεξις γνώσει χαὶ χρίσει ἀμφοῖν 
~ =) aX ~ ~ ~ ,~ v 

ὑπηρετεῖ, ἐν GE τοῖς λογιχοῖς λόγῳ τε χαὶ νῷ πραχτιχῷ. χαλῶς ἄρα εἴ- 

ρηται, ὡς οὐδεμιᾶς πράξεως ἀρχὴ ἣ αἴσϑησις, ἐπεὶ χαὶ ἐν τοῖς λογιχοῖς, 

ὅταν τὰ αἰσϑήσει ἡδέα φαινόμενα χαταδιώχῃ 7 ὄρεξις, ἢ 
σις ἀργὴ χαὶ ὡς ἄλογος ὁ φύσει λογιχὸς ἐνεργεῖ χαὶ τοῖς aides 260- 

τοῦ hoy (00 χρί- 

αοιοῦται χατ᾿ αἴσϑησιν ζῶν, γνῶσιν οὖσαν ἄλογον. τοιοῦτοι οἱ δοξομανεῖς, 
Ὁ ~ ΄ 

ot φιλόπλουτοι, οἱ ἡδυπαϑεῖς χαὶ τος μόνων τῶν αἰσϑητῶν ὀρεγό- 

UEVOL, τῶν GS νῷ ληπτῶν μὴ ἐπιστρεφόμενοι. 

, 

p.1139921 "Ἔστι δ᾽ ὥσπερ ἐν διανοίᾳ χατάφασις κα = + ° G 2 Q δι 

a Φ εὶ ὧν Ws} Ov ρέξει δίωξις χαὶ φυγή. 

Τὸν λόγον ἡμῖν παραδίδωσιν, ὃν ἔχουσι πρὸς ἄλληλας ἐν ταῖς πρά- 
ξεσιν ἢ διάνοια χαὶ ἢ ὄρεξις χαὶ τὴν τούτων διαφοράν, διάνοιαν ὀνομάζων 

τὸν πραχτιχὸν νοῦν, ἤτοι τὴν ϑεωρίαν τὴν ἐνεργουμένην ὅτε τις χρίνει 
περὶ τοῦ aipetod. πᾶσα μὲν γὰρ διάνοια περὶ τοῦ BIS ζητεῖ χαὶ 

τοῦ ψεύδους, ὡς τὸ μὲν ἐλέγξαι, τὸ GE συστήσασϑαι, ἣ δὲ ὄρεξις περὶ 

τὴν δίωξιν τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ τὴν τοῦ χαχοῦ φυγὴν χαταγίνεται. ὅταν οὖν 

περὶ πραχτέου τινὸς 7 ΕἼ τΉσΙς εἴη, εἰ ἀγαϑόν ἐστιν εἴτε μή, ἣ διάνοια 

συλλογίζεται χαὶ ἀντιποιεῖται αὐτοῦ, φεύγει δὲ τὸ χαχὸν χαὶ ἀφίσταται ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. ὥσπερ οὖν ὑπηρέτου λόγον ἐπέχει πρὸς τὴν διάνοιαν ἢ ὄρεξις ὡς 

δεσπότην. ἣ χαὶ μαϑητοῦ πρὸς διδάσχαλον ἐχδεχομένη τὶ προστάξει ἣ τὶ 
διδάξει ἢ διάνοια, ὡς ἂν ἣ αἱρετίσεται τὸ ἀγαϑὸν 7, ἐχφεύξετα! τὸ χαχόν. 
διὰ τοῦτό φησιν, ὅτι ὅπερ ἐν διανοίᾳ χατάφασις χαὶ ἀπόφασις, 

τοῦτ᾽ ἐν ὀρέξει δίωξις χαὶ φυγή. τουτέστιν ὅτι ὥσπερ ᾿ διάνοια 

τὸ ἀναφονὲν αὐτῇ ἀγαϑὸν éx τοῦ σπλλογίξεσθαι χαταφάσχει εἶναι ἀγαϑόν, 

οὕτως ἢ ὄρεξις διώχει τὸ ὃν ἀγαϑόν, ὃ ἐχείνη τιοῦτον εἶναι συνεπεράνατο, 

χαὶ ὥσπερ 7 διάνοια ἀποφάσχει μὴ εἶναι ἀγαϑὸν λέγουσα. ὃ συνεπεράνατο 
μὴ εἶναι ἀγαϑόν, οὕτως 7% ὄρεξις φεύγει τὸ μὴ ὃν ἀγαϑόν. ταῦτα δὲ λέ- ς YEU 

T 

jousy ἐπὶ τῶν ζώντων ἀνδρῶν μετὰ λόγου - χαὶ χρίσεως. 

7 χῦρος Β: χύριον a 18 ὅταν Β: ὄντα ἃ χαταδιώχη B: χαταδιώχει ἃ 
18 ὥσπερ Ba: ὅπερ Aristoteles 19 δίωξις B (sed ef. v. 82) et Aristoteles: 

δίωξις a 28 ὑπηρέτου B: ὑπηρέτης a 29 patytod B: μαϑητὴς a 

20 

, 25 

30 

3° 

χαὶ 
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“ > > ΄ 5 ‘ ‘ 

p.1139222 Ὥστ᾽ ἐπεὶ ἢ ἠϑιχὴ ἀρετὴ ἕξις προαιρετιχή, ἢ δὲ 85r 
΄ v » 5 ΄ - ΄ 

προαίρεσις ὄρεξις βουλευτιχή, δεῖ Gta μὲν ταῦτα τόν τε λόγον 40 
> ~ τ " \ v » > Ω “ Ἀ \ > ‘ 4 " 

ἀληϑῆ εἶναι χαὶ τὴν ὄρεξιν ὀρῦην χαὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν φάναι, 

τὴν δὲ διώχειν. 

> ΄ , ~ . ΄ v , Η 5 

Οὗτος ὁ λόγος 2x τοῦ προλαβόντος ἔτι συνίσταται χαὶ ἐχείνῳ ἀχο- or 

hovdet. ἐπεὶ yap ἢ ὄρεξις πρὸς τὴν διάνοιαν ἀφορᾷ χαὶ ἐπ᾽ xelvns ἐχ- 

δέχεται λαβεῖν πρόφασιν τοῦ διῶξαι ἣ φυγεῖν τὸ προχείμενον, διὰ τοῦτό 
φησιν, ὅτι ἢ μὲν ἀρετὴ ἕξις προαιρετιχή ἐστιν. ἔστι γὰρ ἕξις χαὶ 7% ἐπι- 
στήμη, ἀλλ᾽ οὐ προαιρετική" οὐ γὰρ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα οὐδὲ περὶ ὧν 45 

10 % βούλευσις ἀλλὰ περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαὶ ἃ ὡσαύτως ἔχει ἀεί, χἂν υνηδέν 

τις ἐπ᾽ αὐτοῖς πραγματεύσητα!. χαὶ τὸ μὲν γνῶναι τὸ τέλος αὐτῶν, ἤγουν 
? ΄ 

' 

ss € Ἢ 5 ~ \ ὌΝ 5 ΄ Vv ΓΝ “ ΄ 5 

τὸ GANVES, ἐφ ἣμῖν, τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχειν αὐτὸν ἢ UY, οὐχ ἐφ 
: : ‘ 

id Ὁ 5 Ν σ ~ ΄ ΄ Ἕ 5 

ἡμῖν. χαὶ ἀπὸ φύσεως μὲν πολλαὶ ἕξεις ἡμῖν, ὡς χαὶ αἱ αἰσϑήσεις. ἀλλ 

οὐ τοιαύτη 4 ἀρετή, ah) ν χαὶ χατὰ προαίρεσιν, ὡς Ex προαιρέ- 

15 σεως χτωμένη χαὶ σπουδῆς ἡμετέρας. ὁρίζεται δὲ χαὶ τὴν προαίρεσιν 
ὄρεξιν ταύτην εἶναι λέγων βουλευτιχήν. ὀρεχτικὴ μὲν γὰρ δύναμις ἢ προ- 50 
αἵρεσις, χαὶ διὰ τοῦτο ὄρεξις, βουλευτιχὴ δέ, διότι 7 προη) [ησαμένης βουλεύ- 
σεως ἐνεργεῖ τὸ οἰχεῖον, τὸ βέλτιον προτιμῶσα τοῦ χείρονος. τρία γὰρ 

ἔχει ταῦτα τὰ ἐν ταῖς πράξεσι ϑεωρούμενα, βούλησις προαίρεσις βούλευσις " ς π 

μὲν βούχησις τοῦ ἀγαϑοῦ ἁπλῶς ὄρεξις, αὕτη ἐν es ταῖς ϑείαις οὐσίαις 

Se ey 
~ 

ano 
v » - \ 

2 po! ὑμένη χατάλχηψιν ἔχει τοῦ ἀγαϑοῦ ἀν ὦ οὗ χαὶ αὐτόϑεν ὀρέγεται, 
x > \ \ , 

7τ UT, 080 τ (POG σεως διὰ τὸ ὅλως τ ὩΣ ϑεῖα μὴ λείτ φρονήσεως, 

διὰ τὸ εἶναι χατὰ ταύτην ἀνενδεῖῆ. ἢ ὃὲ Ψυχὴ συνδεδεμένη τῷ σώματι SHY 

χαὶ τὸ ὄμμα τὸ αὐτῆς τῇ γενέσει ϑολούυενον ἔχουσα, ἀγνοεῖ τὰ πολλά, 

διὸ χαὶ δεῖται φρονήσεως βουλομένης μὲν τὸ ἀγαϑόν, δεδοιχυῖα ὃὲ μὴ 

πλάνην τινὰ ὑποστήσεται, ὥστε χαὶ βουλεύεται χἀντεῦϑεν εὑροῦσα τὸ 
τῷ qr 

ἀγαϑὸν προαιρεῖται αὐτὸ tod μὴ ἀγαϑοῦ χαὶ γίνεται παρ᾽ αὐτῇ, μέση 

βουλήσεως χαὶ προαιρέσεως, 7 βούλευσις, εὑρίσχουσα μὲν τὸ τῇ βουλήσει 5 

ὀρεχτόν, οὗ ἐχείνη συγχεχυμένως ὀρέγεται. τοῦτο αὐτὴ ὡρισμένως ἐπὶ τοῦ 

80 προχειμένου πραχτέου ἀπογυμνώσασα, προτρεπομένη GE τὴν προαίρεσιν 
ἐλέσϑαι αὐτό. ὥστε δύο ταῦτα det ἘΠ ΡΣ Κ τόν τε λόγον ἀληϑῇ εἶναι, 
ὃν ἢ διάνοια συνεστήσατο εἴτε τὸ a ἀγαϑὸν εἴτε τὸ φαῦλον φαῦ- 

λον περαίνουσα χαὶ τὴν ὄρεξιν ὀρϑήν. ἵνα μὴ διάστροφος οὖσα αὕτη οὐχ 

ὀρέγηται ἐχείνου, 6 ἢ διάνοιαι διωχτὸν εἶναι συνεπεράνατο. ἀλλὰ πρὸς τοὺ- 

35 ναντίον ὁρμᾶ. πολλάχις γὰρ ἐπὶ τῶν ἐμπαϑῶν τοῦτο γίνεται, οἷον δὴ 10 

χαὶ ἢ Μήδεια, εἰδυῖα μὲν 2x τοῦ λόγου. ὅτι φαῦλα ἣν ἅπερ ἔμελλε ὃρᾶν, 

1 ἐπεὶ Β: ἐπειδὴ ἃ οὐ Aristoteles 2 μὲν ταῦτα Ba οἱ Aristot. codd. LbOb: ταῦτα 

Aristot. vulg. 3 post ὀρϑὴν Aristotelia εἴπερ ἡ προαίρεσις σπουδαία om. Ba τὸν 

seripsi ex Aristotele: ta Ba 5 rhesis usque ad ἡ ἀλήϑεια πραχτιχή (p. 1158426) a 

11 τέλος B: τέλειον a 19. ταῦτα B: om. a 23 ἡ δὲ B: qa 28 τὸ B; 

τὰ a 34 ὀρέγηται ἃ: ὀρέγεται B 36 cf, Eurp. Med, 1018 
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c \ ~ ~ « \ ΄ 5 le vx - 2 “ΤΑ ἃ 

τῆς χατὰ ϑυμὸν νιχωμένη ὀρέξεως, cOpadey ἐχεῖνα, & ὁ λόύγός ϑῦν o7 @- 719 

oy - ~ >) >) Ὑ δ > aa 2 5 " ee ΄ 

εἶναι φαῦλα ἀπέδειξε. πῶς δ᾽ ἂν εἴη ἢ ὄρεξις ὀρϑή; εἰ ἢ προαίρεσις 
5 ’ ‘ ~ \ ~ 

σπουδαία ἐστί, τουτέστιν ἀρετῆς ἐχομένη. χαὶ προτιϑεῖσα τὸ upetttoy τοῦ 4 | SA) i ἱ 
’ 5 7 ) > ~ + 

χείρονος: ὄρεξις γὰρ οὖσα Bovdevttxy, ὥσπερ εἴρηται, ἐὰν σπουδαῖος ἢ, 
5 ἐχείνου ὀρέξεται ὅπερ ὡς ἀληϑῶς ayadov ἢ βούλευσις συνεπέρανεν, ὥστε 

ὅπερ ὃ λόγος χατέφη ἀγαϑὸν εἶναι. τοῦτο διώχει σπουδαία οὖσα ἢ βου- 1ῦ 

λευτιχὴ ὄρεξις. 

p. 11392296 Αὕτη μὲν οὖν ἢ διάνοια χαὶ ἢ ἀλήϑεια πραχτιχή, τῆς 
δὲ ϑεωρητιχῆς διανοίας χαὶ μὴ πραχτιχῆς μηδὲ ποιητικῆς 

X ~ 3 , ~ ~ , 

10 τὸ εὖ χαὶ xax@s τάληϑές ἐστι xat ψεῦδος: τοῦτο yap ἐστι 
~ 

παντὸς διανοητιχοῦ ἔργον. 

"Eel εἰς δύο δεήρηχε τὴν διάνοιαν χαὶ τὸ μὲν αὐτῆς cine περὶ τὰ ἐνδεγό- 

να χαταγίνεσϑαι, τὸ δὲ περὶ τὰ ἀναγχαῖα, χαὶ τὸ μὲν ὠνόμασε λογιστιχόν. 30 
9 ‘ ‘ 

~) ~ 5 ~ 

τὸ δ᾽ ἐπιστημονιχόν, εἰπὼν τὴν ἰδιότητα τοῦ λογιστιχοῦ, λέγει νῦν χαὶ τὴν 
~ ’, ics . 

15 τοῦ ἐπιστημονιχοῦ. ἐν ἐχείνῳ μὲν γὰρ οὐ μέχρι ϑεωρίας ἦν τὸ τέλος, 
Co Q? ΄ Α S ~ c ~ ‘ 5 ELC 38 5 | Van ‘ Vv » 5 5 

ὥσθ᾽ ἱχανὸν εἶναι τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀλήϑειαν. ἀλλ ἔδει ual ὄρεξιν Exaxohon- 
Lae Nae NS Ἔ ~ f= ϑ = a Pe πὰς 

σαι οιἰωχοῦυσαν τὸ συυπερανῦξν χαὶ πρᾶ αςιν χατὴρ οὖσαν τὸ ἀγαθόν. οτι 

. 

: 
> PaaS ~ 

ye ual ἐφ᾽ ἡμῖν ἣ χτῆσις ἐχείνων. ἐνδεχομένου γὰρ ὄντος χαὶ τῆς ἥμε- 
τέρας δεομένου σπουδῆς εἰς τὴν αὐτοῦ ἀποτέλεσιν (τοιαῦτα γὰρ τὰ σωφρο- 

20 γνιχα), διὰ τοῦτο χαὶ πραχτιχὸν τὸ εἶδος τῆς διανοίας ἐχεῖνο nal τῆς ἀλη % ᾿ f i i 
΄ “ , ~ ~ ~ > 

ϑείας ὠνόμασται. τὸ δὲ τῆς ϑεωρητιχῆς μηδὲ πραχτιχῆς μηδὲ 
— + = - x y > o 

ποιητιχῆς-. τὸ εὖ χαὶ χαχῶς μέχρι τοῦ ϑεωρεῖν ἔχει, τὸ μὲν εὖ, ὅταν 
~ ~ Vv 

εὑρίσχῃ τὸ ἀληϑές, τὸ GE χαχῶς, ὅταν πλανᾶται χαὶ ψεύδηται, οἷον εἴ τις 
v ΄ - ~ Ὑ Ψ a) 

περὶ τοῦ σχήματος ζητοίη τὴς γῆς. εἰτε ἀπο εἴτ Ξ TWUTAVOSLGTS ειτε 

\ Ὁ 7 >) 7 Ν ig a. > ἊΣ 

20 QPUXOSLOTS. ἔν τηουτῷ γάρ εὑρών τις τὸ ant ες ὅτι σφα!ιρηξιοῦς σαρλξιται. 

ὩΣ x ἘΣ 5 >. ~ .Σ 5 ἶ 
ὃς ας εὐρξσξει ἐργάσασθϑαι. συν ψε ΟΞ τῇ πραχτιχῃ TH 

i 

ἀλλ οὐ δεήσει αὐτῷ σφαῖραν ποιῆσαι ἡ γῆν 7 ἄλλο τι ἐπὶ τῇ τῆς ἀλης 
7 

! ν ποιητιχήν, ὡς 80 
A =) Ἁ τὰ ~ \,\ Ἁ > / AA Ἁ 5 > c Vv. 

χαὶ αὐτὴν ἐνεργοῦσαν περὶ τὰ ἐνδεχόμενα xual περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔχουσαν 
΄ a ΄ Ἐν ΄ 

τὸ ποιούμενον, οὗ ἕνεχα χαὶ ἢ χατὰ τὸν λόγον σχέψις αὐτῇ γεγένηται, ὡς 

80 ἐπὶ τῆς τεχτονιχῆς χαὶ χαλχευτιχῇῆς χαὶ τῶν τοιούτων. εἰπὼν δὲ περὶ 
SS bai, Sew ~ hrc a “ 

ἧς ϑεωρητιχῆς ὅτι τὸ εὖ αὐτῇ καὶ χαχῶς, τὸ ἀληϑὲς αὐτῇ xal τὸ ious “al ’ | il 
nN rf ~ , ~ Vv ΄ - wv 

co ἐπήνεγχε. τοῦτο γάρ ἐστι παντὸς διανοητιχοῦ ἔργον ὡς χοινῆς οὐ- 
tT i i i el} i 

σης τῆς τοῦ ἀληϑοῦς εὑρέσεως 7 χαὶ τοῦ πλανηϑῆναι περὶ τὸ ψεῦδος 
| 1 i i il T 

αἀυφοῖν τοῖν WOploly TOD διανοητιχοῦ, διὸ χαὶ ἐπάγει TOD GE πραχτιχοῦ 80 
-" ΄ + ΄ » - » - 

35 χαὶ διανοητιχοῦ ἣ ἀλήϑεια ὁμολόγως ἔχουσα τῇ ὀρέξει τῇ ὁρ- 
\ \ ~ Ν ~ ~ ‘ 4 ~ c A ΚΑΙ ΗΝ 4 ἘΠῚ 

ὃ. ἐπὶ yao τοῦ διανοητιχοῦ τοῦ μὴ μέχρι τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀλήϑειαν 
ἱσταμένου, ἀλλὰ χαὶ πρᾶξαί τι ἀπαιτοῦντος χατὰ τὴν βουλευτιχὴν ὄρεξιν. 

6 χατέφη Β: χατέφηνεν a 8 αὕτη -- πραχτιχή ut partem commentarii praebent Py | 7 ] Ρ 
codices 11 rhesis usque ad yerba τῇ ὀρϑῇ (p. 11389481) a 21 μὴ δὲ (prius) B: 

χαὶ μὴ a et Aristoteles 
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Vv \ \ 

ait τὴν προαίρεσιν, οὐχ ἔστι τὸ εὖ χαὶ TH χαχῶς | 
΄ ὥς ~ \ 

χαὶ τοῦ ψεύδους, ἀλλὰ χαὶ πρᾶξιν ἀχολουϑεῖν χατὰ τὸ σπουδαῖον 7 φαῦ- 
Yj > ~ a ~ ΄ , 

λον. ἔχει οὖν ἢ ἀλήθεια ἐν τῷ τοιούτῳ εἴδει τοῦ διανοητιχοῦ ὁμολό- 

1 

μέχρι τοῦ ἀληϑοῦς 88» 

γως, ἤγουν GVUSWYWS, TH ὀρέξει τῇ GOUT: οὕτω γὰρ χατορϑοῦται τὸ ἀγα- 40 {@s, iY DUOW $5 ῃ ἡρὲςε ῃ 00 Ἢ τ (Ff 00 ) τ [γα 

Dov τῆς ἀληϑείας εὑρισχομένης, ὅτι τὸ πραχτιχὸν ἀγαϑὸν ἀγαϑόν ἐστ! 
\ ~ 5 eer > ΄ > Q~ o ‘ ee Ὁ \ τὶ Ae -ς 

χαὶ τῆς ὀρέξεως ἐχούσης ὀρϑῶς, ὥστε μὴ εὑρῆσϑαι τὸ ἐναντίον τοῦ 

συμπερανϑέντος τῇ λογιχΐ διανοία, ἀλλ᾿ ἐχεῖνο ὅπερ ἀληϑῶς συμπεπέ- 
‘ | ἱ | 1? i 

ρανται. 

Ρ. 1189181 Πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις, ὅϑεν ἣ χίνησις 
5 ΡΥ) , . ΄ cA , 

ἀλλ᾽ οὐχ οὗ ἕνεκα, προαιρέσεως δὲ ὄρεξις χαὶ λόγος ὃ Evexa 

τινος. 

Ἀπ εις ις λέγονται, τρία ταῦτα oe διάνοια, ἣ “at λογισμὸς εἰ- 

διχῶς το τ προαίρεσις, ὄρεξις. λέγει οὖν τίνα τὰ τρία ταῦτα λόγον 

ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ τὴν μὲν ὙΠΈΡ ee αἰτίαν τῆς πράξεως χαὶ 
aie se > ΄ - , > \ > NN ΄ σῃκ 

αἰτίαν οὐ τελιχήν (αὕτη γάρ ἐστι τὸ οὗ Evexa), ἀλλὰ ποιητικήν. ὅϑεν 
γὰρ ἢ χίνησις τὸ ποιητιχόν ἐστιν αἴτιον: ἐχ γὰρ τῆς προαιρέσεως ἢ πρᾶ- 

- 3, - ΓΑ \ = 

τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν xaT αὐτὰς ἐνεργειῶν. at χαὶ 45 

δίως 

ξις ἀπογεννᾶται. προαιρούμενοι γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς διανοίας SELES Ee ἀγα- 50 
Qs > 4 μ᾿ ~ 2 - \ ΄ σ ? “IG ὑὸν τοῦ ἀντιχειμένου αὐτοῦ ἐνεργοῦμεν χαὶ πράττομεν ὥστ᾽ ἐφιχέσϑαι 

> ~ ~ 2 > v Ρ Η a -“ ΄ 

αὐτοῦ. τῆς δὲ προαιρέσεω ὡς αὖϑις αἴτιον ὄρεξίν ΠΡ τοὶ λόγον τὸν ἔνεχά 
Vv v » ΤΥ - 

του, χαΐτοι πρότερον THY ὄρεξιν ἁπλῶς ὡς Ἵένος τῆς προσιρέσεως εἴ- 
+ Me ε ΄ 

ληφξε χαὶ τὸν λόγον ὡς διαφορὰν συστατιχήν. ὅτε τὴν προαίρεσιν ὡρίζετο 
cs YW - , ~ Ly ~ "᾿ ΄ - 

εἶναι ὄρεξιν βουλευτιχήν. πῶς οὖν νῦν αἴτια ποιητιχάὰ φησι τῆς > 

0 
‘ 

8. 
cr 
ws 

i 
~s ” ae ~ ” » rary + ~ 

μᾶλλον γὰρ ἂν φαΐη τις ταῦτα 7 ἄμφω ὑλιχὰ ὡς μέρη ὄντα τοῦ 
σ μὴ \ ἣν > ~ ay ΕΟ πὶ c >] lea « , γ δ᾽ 

ὅλου (τὸ γὰρ ὡς ἐχ μερῶν ὅλον εἰδός ἐστιν ὡς ἐν ὕλῃ ἀρουποσος S6r 

τοῖς ἐξ ὧν συντέϑειται μέρεσιν) ἢ τὸ μὲν ὕλη, τὸ ὃδὲ εἶδος. . ἐν γὰρ τοῖς 
δρισμοῖς ὕλῃ μὲν τὸ γένος ἀναλογεῖ, εἴδει OF αἱ διαφοραί. δόξειε δ᾽ ἂν 

ἐν τούτοις μὴ ἀχολουϑεῖν ἑαυτῷ ὁ ᾿Αριστοτέλης. ἢ ἐχεῖ μὲν τὴν ἁπλῶς 

ὄρεξιν τῆς προαιρέσεως γένος εἴληφεν ὡς χοινὴν οὖσαν ἀλόγοις χαὶ λογιχοῖς 
χαὶ εἶδος αὐτῆς τὴν προαίρεσιν ἔταξεν ὡς μόνων οὖσαν τῶν λογιχῶν. διὸ 

χαὶ βουλευτιχή ἐστιν, ἐνταῦϑα ὃὲ ποιητιχὴν αἰτίαν τῆς προαιρέσεώς φησι 

τὴν ὄρεξιν, ὅτι προχειμένου τινὸς ὀρεχτοῦ, δεῖ Ἐν χοι τὴν ὄρεξιν 

ἔφεσιν οὖσαν τοῦ ὀρεχτοῦ ἁπλῶς χαὶ λόγου χίρις, εἶτα τὸν λόγον ἐπισχεῖν 

τὴν ταύτης ὁρμήν, ὥστε συλλογίσασϑαι αὐτὸν ual δεῖξαι, εἰ ἀξίως αὕτη 

"Ν ce Nt αν τὰ Ξ sets! Seer aN Doe ε 
1 τὸ εὖ χαὶ τὸ χαχῶς scripsi: τοῦ εὖ χαὶ τοῦ χαχῶς Ba 2 τοῦ ψεύδους Β: Ψεύδους a 

το σπουδαῖον B: τὸν σπουδαῖον ἃ 12 ἐπὶ Β: ἐπεὶ a 18 προαιρούμενοι B: προαι- 

ρουμένης ἃ 22 post συστατιχήν verba ὅτε τὴν προαίρεσιν --- ὄρεξιν οἱ ἁπλῶς --- συστα- 

τιχὴν habebat B quae rubro delevit, tum ὅτε τὴν προαίρεσιν e. 4. 5. ὅτε B: ὅτι a 

23 ὀρέξεως B: προαιρέσεως a 24. 25 tod ἐξ αὐτῶν ὅλου bis B 27 ἀναλογεῖ B: 
> - “oe v v ᾿ - , » sry 

ἀναλογοῦν a 33 ἔφεσιν B: ἔφεξιν a ἐπισχεῖν a: ἐπισχῆ B D4 ἀξίως 

ἕξεως a 
ΒΩ 
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5 γ΄» Ἀ ΄ ΓῚ , ~ 

ὠρέξατο. χαὶ οὕτω τὴν προαίρεσιν ἐπαχολουϑῆσαι, τὴν ἀρχὴν λαβοῦσαν 86r 

ἀπὸ τῆς ὀρέξεως, χαὶ τοῦ λόγου τοῦτο ah ηϑὲς περὶ τὸ ὀρεχτὸν ἀποδείξαν- 
TOS. χαὶ οὕτως ἕξε! παρ᾽ ἑαυτὴν ἥ προαίρεσις τὴν μὲν ὄρεξιν ὡς γένος, 10 

a (=) i on am@- ra ὕγον ὡς διαφ ΦΌρΟν; οὐχέτι ζητοῦντα χαὶ συλλογιζόμενον ὁποῖον τὸ 

5. cH ὀρέξει γεγονὸς ὀρεχτόν (τοῦτο γὰρ ἤδη eae χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ 7, 

ποῦς τυ τ, ἀλλὰ βουλευόμενον ὅπως αὐτοῦ ἐπιτεύξεται. ταῖς 

μὲν γὰρ ὑπὸ τὴν ψυχιχὴν οὐσίαν δυνάμεσιν ἔξω οὔσαις ὅ λης οὐ δεῖ βου- 

λεύσεως, ἐχεῖνα βουλευομέναις ἃ ἐξ ἀνάγχης χαὶ δύνανται χαὶ ἐν οἷς οὐχ 

ἔστι τὸ ἁπλῶς ἐνδεχόμενον, τῇ ὃὲ ψυχῇ συνδεδεμένῃ ὕλῃ χαὶ σώματι 

10 χαὶ δυνάμεις ἀλόγους ἐχούσῃ συνηρτημένας αὐτῇ χαὶ ἀυφιβολία χαὶ 15 

ἄγνοια. πρόσεστι " τὸ ἐνδεχόμενον συμπαρομαρτεῖ ἐν ταῖς πράξεσι. διὸ 
χαὶ χινδυνεύει εἰς ἔ [0] = ἴ- @ - R ἘΣ - [ΟἹ SS Q - πολλάχις φρονήσεως, ὥστε δεῖ αὐτῇ χαὶ 
Πουλεύσεως διὰ του τὴν τὴν ἔνδειαν τὸν τρόπον ἀνερευνώσης, St οὗ ἁπλῶς 
ἣ praca τοῦ ὀρεχτοῦ ἐπιτεύξεται. εἰπὼν δὲ ὅτι προαιρέσεως ἀρχὴ ἢ 

15 ὄρεξις χαὶ λόγος ἐστίν, ἐπάγει τὸ ὃ ἕνεχα τινος, ἵνα δηλώσῃ τὸν λόγον 

2 5.2 

3 

χαὶ τὴν διάνοιαν τὴν ἐν τοῖς πραχτιχοῖς ἁρμόζουσαν ἔστιν ἣ μὴ μέχρι 1 | ὶ 3 | Ι € 

ts τῆς ἀληϑείας ἱσταμένη τοῦ συμπεράσματος GAN ἢ ἕνεχα συλλογιζομένη 20 

τῆς πράξεως χαὶ τοῦ uur αὐτὴν τέλους, ἣ χαὶ τοῖς ἐνδεχομένοις ἐφήρ- 
UGE, τοῖς Te χατὰ πρᾶξιν χαὶ ποίησιν. ἢ γὰρ ἐπιστημονιχὴ διάνοια οὐχ 

20 ἕνεχά twos ἑτέρου τὸ παρ᾽ ἑαυτῇ ἀληϑὲς ἀποδείχνυσιν, ἀλλ' ἔχει τὸ αὖτ- 
fa ~ ΄ ~ c lan] Vv 

apes ἑαυτῇ μέχρι τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀλήϑειαν, χαϑάπερ χαὶ ἤδη εἴρηται. 
Vv / ἈΝ ἣν ~ a > Ἁ ΄ v 5» 

ἔστι τοίνυν συνιδεῖν ex τῶν εἰρημένων, ὅτι διττὴ ἢ ὄρεξις χαὶ 6 λόγος 
Ὁ - - b) ~ Ὑ - c \ ~ ~ s 

διττὸς ἐν τοῖς πραχτοῖς ἀγαϑοῖς. πρώτη μὲν ὄρεξις ἢ πρὸ τῆς τοῦ λόγου 

χρίσεως χαὶ τοῦ ἀποδεῖξαι, εἰ ἄξιον τοῦ ὀρεχϑῆνα: τὸ προχείμενον, ἣ χαὶ 25 

τῷ σι οὔπω λογιχὴ λέγεται ὄρεξις, δευτέρα δὲ ὄρεξις ἢ μετὰ λόγου, ἣ χαὶ προ- 

αίρεσις ὀνομάζεται χαὶ μετὰ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἄξιον. (εἶναι ὀρέξεως 
προχείμενον ἐπιγίνεται. λόγος δὲ πρῶτος μὲν ὁ ἀγαϑὸν εἶναι συλλογιζό- 

μενος τὸ XAT ὄρεξιν γεγονός, ὃς χαὶ προηγεῖται τῆς προαιρέσεως, δεύ- 

τερος δέ, ὃς τὸν τρόπον εὑρίσχει δι᾿ οὗ τοῦ ἐν προαιρέσει γεγονότος ἐπι- 

3 τυγχάνει 6 προαιρούμενος. 

 } " ~ ~ ae » 5 

p. 1139233 Διὸ οὔτ᾽ ἄνευ vod xat διανοίας out ἄνευ ἡϑιχῆς 
σ \ 5 ΄ »" > ΄ > ied : 
ἕξεως ἣ προαίρεσις: εὐπραξία yap χαὶ τὸ ἐναντίον ἐν πράξει 30 

ΟΣ ~ ~ ΄ > > v 

ἄνευ νοῦ χαὶ διανοίας χαὶ yous οὐχ ἔστ'. 

Πιστοῦται διὰ τούτων τὸ εἰρημένον, ὅτι ἀοχὴ ποιητιχὴ τῆς προαιρέ- 

35 σεώς ἐστιν ὄρεξις χαὶ λόγος ὃ τὸ ἀφορᾶν πρὸς πρᾶξιν ὡς τέλος συλλογι- 

ζόμενος. δείχνυσι 6& Ex τοῦ ὑστέρου τὸ πρότερον, TEx ἘΡΠΡΗΠ τὸν λόγον 
a ΄ v » , v 

ποιούμενος. ὅτι yap, φησίν, ὄρεξις χαὶ λόγος αἴτια ποιητιχὰ προαιρέσεως, 

6 βουλευόμενον B: βουλόμενον a ὅπως αὐτοῦ bis, altero loco deleta B ταῖς a: 

τοῦ B 16 py B: om. a 26 εἶναι a: om. Β 31 ἠϑιχῆς ἐστιν a et Aristoteles: set | i 

ἠθικῆς B 32 ἕξεως B et Aristoteles: ὀρέξεως a oo ἄνευ νοῦ Ba: om. Aristot. 

35 τὸ a: τῷ B 
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a~ 3 ~ v ~ ne , ‘ 6 - Oh x “4 

δῆλον 2% τοῦ ἄνευ vod χαὶ διανοίας uat ἡϑιχῆς ἕξεως uy εἶνα! προαΐρε- 8 

σιν. εἰ μὴ γὰρ ἥ τε ape εξις χινηϑῇ πρὸς τὸ ὀρεχτὸν χαὶ ὁ νοῦς ὁ πραχτι- 
χὸς συμπεράνῃ περὶ αὐτοῦ ὡς ἄξιον ἐλέσϑαι αὐτό, ἢ προαίρεσις ἑτέρως 

οὔτ᾽ ἐνεργεῖ οὔτε γίνεται. νοῦν γὰρ χαὶ διάνοιαν τὸν περὶ τοῦ ὀρεχτοῦ 

συμπε Pann, λόγον ὠνόμασεν. ὀνομάζεται γὰρ ual ἢ διάνοια νοῦς ὡς 
~ a 5 ~ ΄, ΄ 

νοῦ μίμημα. ὃ γὰρ χυρίως νοῦς ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς τινώσχειν πέφυχε, τού- 
, ΄ ε , ἘΣ - =, 

τῳ μέσῳ χρωμένη ἣ διάνοια οἰχείῳ τοῦ πράγματος ἀνειλιγμένως χαταλαμ.- 
΄ XN a\ wv δ ~ or 5 ~ 

βάνει. to δὲ ἄνευ ἠθικῆς ἕξεως περὶ τῆς ὀρέξεως ς εἴρηται, ὅτι τῇ 
> τῆς: x 5 Q~ 3 ~ “ ‘ ΄ » C ~ v 

ὀρέξει TO ὀρϑῶς ἐνεργεῖν 7 μὴ sx τοῦ ΠΣ περιγίνεται, ὡς ἀγαϑοῦ ov- 
os ~ 3 Lo Φ ~ 

τὴς αὐτοῦ ὀρϑὴν εἶναι χαὶ τὴν ὄρεξιν, πονηροῦ GE διάστροφον. ὥστε Get 
z ~ > 2 

αἰ το το ἀλλήλοις ἐν τῇ προαιρέσει τὴν διάνοιαν χαὶ τὴν ὄρεξιν, τὴν 

μὲν ὀρϑῶς ὑρεγομένην. τὴν δ᾽ ἀληθῶς συλλογιζομένην χαὶ συμπεραίνου- 

σαν. τὸ γὰρ εὖ χαὶ τὸ μὴ ἐν ταῖς πράξεσιν ἄνευ τούτων ἀμφοῖν οὐ γί- 
De) ame aN A mee Pe Q~ = = ae mY 4-3 τὰ "" 

γεται, τὸ μὲν εὖ ἐχοντων ὀρϑῶς, τὸ δ᾽ ἐναντίον τοῦ εὖ διεστραμμένως. 

Ρ.1189185 Διάνοια δ᾽ αὐτὴ οὐϑὲν xtvet, ἀλλ᾽ ἢ ἕνεχα τινος χαὶ 
TPARTLXY* AUTH YAP xual τῆς πριητίχῆς ἄρχει" Evexa yap του 

΄ \ 

ὰ 
i 

ποιεῖ πᾶς ὃ ποιῶν, χαὶ οὐ τέλος ἁπλῶς ἀλλὰ 
΄ 

τὸ ποιητὸν GAN οὐ τὸ πραχτόν. ἣ γὰρ εὐπρ 

ὄρεξις τούτου: διὸ ἣ ὀρεχτιχὸς νοῦς ἣἥ προ 

διανοητιχή: χαὶ ἣ τοιαύτη ἀρχὴ ἄνϑρωπος. 

nb) Z \ 5 . ~ ~ > , - 

Εἴρηχε μὲν χαὶ προλαβὼν ἤδη διαφορὰς τῶν δύω τῆς διανοίας εἰδῶν 

παραδίδωσι OF εἰσέτι χαὶ νῦν. ποιεῖται GE χαὶ ὑποδιαίρεσιν τῆς περὶ τ ῷ- 
- 

ἐνδεχόμενα διανοητιχῆς. διαιρῶν αὐτὴν εἰς πραχτιχὴν χαὶ ποιητιχήν. χαί At 
φησι ταύτας διαφέρειν πρὸς ἀλλήλας τῷ τὴν υὲν μέχρι τοῦ πραχτιχοῦ 

, o " ry = ) Seek 

τέλους ἵστασϑαι τὴν ὃέ, τὴν mointixyy, ἔχειν τι τέλος τῆς xat αὐτὴν 
ἐνεργείας, ἐπέχεινα ὃὲ ὡς Evex τοῦ ἐνεργοῦσαν χαὶ τὸ τέλος αὐτῆς 

> y ε ε x 
πρὸς ἕτερον ἀναφερόμενον ἔχουσαν, ὡς ὃν λόγον ὌΝ πραχτιχὴ πρὸς 

᾿ la 5 Μ ΄ ΄ 

τὴν ἐπιστήμην. τὸν αὐτὸν ἔχειν τὴν ποιητιχὴν πρὸς THY πραχτιχήν. ὡς 

γὰρ ἐν ἐχείναις ἢ μὲν ἐπιστημονιχὴ διάνοια τέλος ἔχει τὸ εὑρεῖν τὴν ἀλή- 
ϑειαν χαὶ περαιτέρω οὐδὲν προστίϑησιν, ἢ δὲ πραχτιχὴ εὑρί σχει μὲν ὃ 

χαὶ αὐτὴ ταἀληϑές, οὐ μέχρι δὲ τούτου ἵσταται ἀλλὰ δεῖ χαὶ πράξεως, ἵν᾽ 

ἐφίχηται τοῦ ὀρεχτοῦ περὶ οὗ χαὶ συνελογίσατο, οὕτως ἣ ποιητιχὴ τέλος 
- 5 Vv ἊΨ x34) 

τῆς οἰχείας ἐνεργείας ὃ ἀπετέλεσεν ἔχουσα οὐ μέχρι τούτου ἵσταται. ἀλλ 
Ὗ v4 ‘ 5 as ΄ 

ἀναφέρει τοῦτο πρὸς ἕτερον σχοπιμώτερόν τε χαὶ τελιχώτερον, (οἷον ἢ 
v ~ > ~ ~ ‘ oes ~ > 5 . ‘ “4 Ἁ > / 

OUAOOOULLT τέλος (LEV ξχϑξ' TOU OLXOOOUELY τὴν οἰχιᾶν, τῆς OF ηἰχιᾶς σχο- 

“Ὕ (Ὁ “ | 

πιμώτερον χαὶ τελιχώτερηον) τὴν σωτηρίαν τῶν ἐν αὐτῇ οἰχούντων χαὶ 
> : \ Ψ \ ΄ > 5 - ~ 
ἀποτιϑεμένων. χαὶ ἔοιχε χατὰ λόγον ἀχολουϑηχέναι τῇ τῆς ἀνθρώπου 

6. 7 τούτῳ ἃ: τοῦτο Β 15 τινος Β (sed cf. p. 284,31): tov ἃ οὐ Aristoteles 

18 

33 

45 

a0 

HY 

ἀλλ᾽ οὐ B: ἀλλὰ a et Aristoteles 21 διαφορὰς Β: διαφορὰν a 84 οἷον ἡ -- 

τελιχώτερον (36) a: om. B 
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σι 

10 

40 

> 

Ψυχῆς ἰδιότητι. ἐπεὶ yao πέφυχεν αὐτὴ χαὶ χωριστὴ εἶναι σώματός τε 80τ ΑΙ Ί γα! Ί i | t 
WN ~ 4 ~ > ~ Ἢ ἘΠ ς eT ΣῊ ΜῈ ὁ ἀν cat χαὶ τῶν συντηρημένων αὐτῇ ζωῶν ἐν τῷ YDewpsiodar μετὰ τοῦ σώματος 

χαὶ συμπλέχεσϑαι τούτοις διὰ τὰ αὐτοῖς χγρησιμεύοντα ἐνεργεῖν μετ᾽ αὐτῶν 
χαὶ δι’ αὐτῶν εἰς ἐχτός, ὡς μὲν χωριστὴ τούτων ἔχει ual ὑπὲρ αὐτὰ 

τὴν ἐνέργειαν εὑρίσχουσα τἀληϑὲς χατὰ τὴν ἑαυτῆς xa? αὐτὴν τελειότητα 

χαὶ μηδὲν δεομένη eee σϑεῖναι ὡς υηδὲν τῆς ἀληϑείας ἔχουσα τελιχώ- 

τερον, ὡς δὲ πρὸς αὐτὰ ἐν εργοῦσα χαὶ ταῦτα πρὸς τὸ βέλτιον ἄγουσα 

χαὶ πείϑουσα ταῦτα ἕπεσϑαι αὐτῇ χατὰ τὸ ἑχάστῳ αὐτῶν ἐγχωροῦν ἔχει 

μετὰ τὴν τῆς ἀληϑείας εὕρεσιν τέλη ἕτερα, αὐτῇ μὲν ἀρχοῦντος χἀν- 
ταῦϑα πρὸς ξαυτὴν τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀλήϑειαν, ἐχείνων ὃὲ μὴ ἀρχουμένων 
πρὸς τὴν οἰχείαν τελείωσιν ἐπὶ μόνῃ τῇ εὑρέσει τοῦ ἀληϑοῦς ἀλλὰ Geo- 

μένων χαὶ ἐνεργημάτων ἑτέρων χαὶ πράξεων, ἵν᾽ οὕτως ἀχολουϑήσωσι 
τῷ βελτίονι χαὶ μὴ σπῖλον αὐτῷ τινα χαὶ μῶμον προσάψωσι, τὴν αὐτοῦ 

ὐὑγένειαν τῇ πρὸς τὰ χείρω ῥοπῇ χαϑυβρίσαντα, ὡς 68 προσύλων ὄντων 

ρύσει τῶν συμπεπλεγμένων τῇ χρείττονι χαὶ δεομένων διὰ τοῦτο πολλῶν 
Ἔ 

᾿ - Vp ae 5 ~ fe ΄ 

τῶν ἐξωῦεν, διὰ τοῦτο χαὶ πράξεις χαὶ τέλη τῶν πράξεων διάφορα χατὰ 

γένος. ταῦτά ἐστι τό τε οὗ χαὶ τὸ ᾧ. ἐντεῦϑεν τέχνα! πολλὰ χρειώδη 

χατασχευάζουσαι, ὡς ἔστιν ἰδεῖν ἐπὶ τῶν ποιητικῶν τεχνῶν, ἐν αἷς ὡς 

οὗ μὲν ἕνεχε τέλος τὸ τῆς τέχνης ἔργον χαὶ ἀποτέλεσμα, ὡς δὲ ᾧ, ἤτοι 

δι’ ὃ ἢ χρεία τῆς xa ἧι was ὕνητοειδοῦς φύσεως πολλῶν δεομένη πρὸς 

τὸ συνίστασϑαι χαὶ μὴ φϑείρεσϑαι εἴς τε ἀναπλήρωσιν τῶν χενώσεων χαὶ 

ν ἔξωϑεν, οἷον ἀρτοποιητιχὴ Ξ 
ιν" 

΄ 
ξ 
Ψ 

\ 

Ge < Ov = = Φ < a 

» Ξ 

εἰς τὸ βλάπτεσϑαι παρὰ μηδενὸς τ 

υ, 
͵ 

έλ = ees ΄ ἘΌΝ bY ε ὌΝ SN = Pea nm 
TEAGS Yet Ws Gb τὸν ἄρτον, ὡς GE W TO τρεῴξιν τὸν i γι 

\ > 

ξ ν χαλχευτιχὴ τς μὲν οὗ τὸ σχεῦος, τῆς χατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας ὃν ἀπο- 
τέλεσμα, οἷον χύτραν ἡ λέβητα, ὡς 62, ὅτι ἀνϑρώπῳ χρήσιμον; χαὶ οἶχο- 

δομιχὴ ὡς μὲν οὗ τὴν οἰκίαν, τέλος οὖσαν τῆς χατ᾽ αὐτὴν ἐνεργείας χαὶ 

πράξεως, ὡς Ge ᾧ τὴν ἀνθρωπίνην χρείαν, εἰς ἀποτροπὴν γινομένην τῶν 

ἐξ ἀέρος βλαβῶν ἣ ἄλλων τινῶν, ἃ δὴ ἐμπίπτοντα ἔξωϑεν βλάβας" τινὰς 

πέφυχε φέρειν. ταῦτα μὲν εἴρηται τὸν σχοπὸν ἐν βραχεῖ τῆς ἀρ 

περι Aare λέξεως: ἴδωμεν δὲ χατὰ μέρος ual τὴν λέξιν αὐτήν. 

διάνοια δ᾽ αὐτή, φησίν, οὐϑὲν χινεῖ ἀλλ᾽ ἣ ἕνεχά του ual πραχτι- 

χή. εἶπεν ὅτι πράξεως ἀρχὴ ποιητιχὴ προαίρεσις, προαιρέσεως δὲ ὄρεξις 
wal λύγος ὁ ἕνεχά tov, λόγον ὀνομάζων τὴν πραχτιχὴν διάνοιαν. ἵν᾽ οὖν 

μή τις οἰηϑῇ ὅτι πάσης διανοίας τὸ τέλος ἕνεχά τού ἐστι χαὶ πᾶσα διά- 

νοια ἔχει τι, ὃ χινεῖ πρὸς τέλος ἕτερον τῆς ἀληϑείας ἐπέχεινα, φησίν, ὅτι 
ἢ διάνοια ἁπλῶς αὐτὴ xa αὑτὴν οὐχ ἔχει τι τέλος τῆς ἀληϑείας σχοπι- 

ἵγα τι πρὸς ἐχεῖνο χε χαὶ ἀρχὴ αὐτὸ τῆς πρὸς ἐχεῖνο εἴη 
χινήσεως, ἀλλὰ προσλαβοῦσα τὸ πραχτιχεύεσϑαι πραχτιχὴ διάνοια γίνεται 

χαὶ τότε χινεῖ τὴν προαίρεσιν ὥστε πρᾶξαι χαὶ ἐφιχέσϑαι τοῦ ὀρεχτοῦ, 
\ \ . ~ σ > ΄ ~ 

περὶ οὗ χαὶ τὴν ἀλήϑειαν συνεπέρανε. διὰ τοῦτό φησιν, ὅτι οὐχ ἣ ἁπλῶς 

“st 

a B: τὸ ἃ 13 προσάψωσι a: προσάγωσι B 24 τῆς B: τὴν a 29 yor 
9% ἡ λέβητα ἃ: χύτραι ἣ λέβητες B 33 τὴν Β: τὴν δὲ a 

-_ 0 

20 

20 
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διάνοια χινητιχή ἐστιν, GAN ἢ ἕνεχά tov χαὶ πραχτιχή, ἥτοι ἢ: τὸ map’ 86v 
[4 ἘΝ τ SRS NOS SA ΣΆ =) ys ᾿ a \ τὰς ἀληϑὲς διά τι τέλος Tap’ ἑαυτὸ ἕτερον συμπεραίνουσα, ἣ χαὶ πρα- 

τιχὴ λέγεται διὰ τὸ μετὰ τὴν τοῦ ἀληϑοῦς εὕρεσιν πρᾶξιν ἀπαιτεῖν χαὶ be 

χινεῖν πρὸς τὴν τὴν προαίρεσιν, ἵνα τινὸς ἐφίχηται τέλους, ὅπερ ἐστὶ 
‘ ΝΥ , ΄ ‘ ~ 

παρὰ τὸ συμπέρασμα, ὃ λαβοῦσα συνεπεράνατο. αὕτη yap, φησί, χαὶ τῆς 
ποιητιχῆς ἄρχει. ἢ πραχτιχὴ διάνοια, ἣ χαὶ λογισμὸς χαὶ λογιστιχὴ 
διάνοια λέγεται, ἀρχή ἐστι χαὶ τῆς ποιητιχῆς διανοίας, ποιητιχὴ δέ ἐστιν 40 

4 id Vv ΄ » ~ ce 

ἢ ἔργον ὡς τέλος ἕτερον παρὰ thy ἐνέργειαν ἔχουσα, οἷαι πᾶσαι at ποιη- 
id L4 

τιχαὶ ὀνομαζόμεναι τέχναι, ὧν τον μος οἰχοδομιχὴ τεχτονιχὴ χαὶ 

αἵ τοιαῦται, ὧν Exdoty τέλος ἐστὶ παρὰ τὴν oe ἕτερον, τῇ μὲν 
5. A ΄ ~ arr > ~ arr “ € ΄ Ἃ o 

oe τῇ δὲ οἰχία, τῇ ὃὲ χλίνη ἢ ue ἢ τράπεζα 7 τι τοιοῦτον ἕτερον. 
σ ~ c ~ 5 , \ 

ἕνεχα γάρ tov ποιεῖ πᾶς ὁ ποιῶν χαὶ οὐ τέλος ἁπλῶς ἀλλὰ πρός τι. χαὶ τι- 
) 

o- [Δ] 
> \ c \ > as ΄ con 

τὸ ποιητὸν GAN οὐ τὸ πραχτόν. 7 ee εὐπραξία τέλος, ἣ ὃ 
Μ > 

pets τούτου. τὸ τέλος φησὶ τῆς eee ἤγουν τὸ ἔργον χαὶ ἀποτέ- 45 
> ε ¥ ε c ~ heoua, Gt ὃ ἣ ἐνέργεια οὐχ ἔστιν ἁπλῶς, ἤγουν οὐχ ἔστιν ἑαυτοῦ xal 

Ἔ Pad = ὧν 
ε ~ ¢ ΄ +, 7 \ g > 
εαυτου LOTAUEVOY, αλὰ ἐν σχέσ EL ϑεωρεῖ ται χαὶ πρὸς ξἕτέρὴν ἄνα- 

> ε 

ρεται ὡς τελιχώτερον. οὗ χαὶ εἶναι [χαὶ] λέγεται ὡς δι᾿ ἐχεῖνο γινόμε- 
’ 

On Os -G 
Vv Ἂ 

ὥσπερ τῆς οἰχοδομίας τέλος οὖσα ἢ οἰκία οὐχ ἔχει τὸ αὐτοτελὲς 
7 ‘ \ \ , > ~ > ΄ \ 5 , 5 Ἁ c ἊΝ 

kL προς a χρξιὰν ἀφορᾷ TOU ἀνθρώπου χαὶ ξχξινοὺ ESTLY ὡς Ot 

πῷ Φ = 
. 

Qu a) =~ R \ 

> ~ oO ~ ΄ “ ~ 

ἐχεῖνον γεγονός, χαὶ οὕτως ἐπὶ παντὸς ποιητοῦ πράγματος. οὔ τοιοῦτον 

τραχτιχῆῇς τέλος GAN ome υόνον ὡς τέλος ἢ, εὐπραξία. χαὶ 50 
- , 

ὃξ χαὶ τῇ 
΄ Sie Ξ a im 5 Bate rs πο 6 ὃ enh Ane eee ϑείς 

αρχ is τοὺ ee SSTLy, ἵνα εὖ it ράξῃ 4] 70 Ξ (OUsy IS, D057 ets @s "“ὺ 

» rr 

i ae ἡ ὄρεξις 

tas χαλῶς χαὶ ὀρϑῶς Bodh SUGUUSYOS χαὶ (νυ wy Q. 

ΝΕ ἈΞΞΣ 

Ww x Ὁ --ο = ῷ. o7 τε χαλῶς 

τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ ἀποπερατώσας χατὰ τὸ δέον. διὸ ἢ ὀρεχτιχὸς 
~ v P ἊΝ ΄ ν ΄ ΄ BY ‘ v 

γοῦς ἣ προαίρεσις ἣ ὄρεξις MEET 5 2) τοιαύτη ἀρχὴ ἄν- 
ϑρωπος. ἐπεί, φησίν, 1 προαίρεσις ἀπὸ μὲν ὀρέξεως ἄρχεται, νοῦν ὃ 
v + » 35 , , > , ~ fp 
Yel, τὸν λογιστιχὸν δηλονότι xal πραχτιχόν, ἐφεστηχότα τῇ ὀρέξει χαὶ 

, πρῶτον μὲν ἐξετάζοντα χαὶ συλλογιζόμενον εἰ χαλῶς ἢ | ὄρεξις wpextat, 87 
Ὧν on πειτα προα!ρούμενον χαὶ ἜΗΝ ὅπως τοῦ ὀρεχτοῦ ἐπιτεύξεται, διὰ 

τοῦτο ἢ ποοαίρεσις ἣ ὀρεχτιχὸς νοῦς ἂν ῥηϑείη ὡς τῷ χρόνῳ προλαμβα- 

γουσαν τὴν ὄρεξ 
τὸ αὐτὸ γὰρ δηλοῦσιν ἀμφότερα ἣ τοῦ νοῦ τιϑεμένου ὡς γένους xat τῆς 

x ~ by) v - > rd 

ιν ἔχουσα, tov ὃὲ νοῦν ἐπιχρίνοντα, ἢ ὄρεξις διανοητιχή. 

iad ε > ~ > ΄ > > b) Se AS a Ἂ ne ee eee popes Ἐπιφερομενης" εἰς διαστολὴν τοῦ ϑεωρητιχοῦ, ἢ τῆς 
ὀρέξεως ταττομένης ὡς γένους χαὶ τοῦ διανοητιχοῦ ὡς διαφορᾶς ἐπιφερο- ὅ 

΄ \ > \ ~ e ~ > 4 n \ ~ 3 , ΄ ΄ 

υένης πρὸς διαστολὴν τῆς ἁπλῶς ὀρέξεως. ἣ χαὶ τοῖς ἀλόγοις πέφυχε γίνε- 
΄ ~ b) ~ σ ΄ 

cia, ὡς εἶναι τῇ σχέσει τοὺς ἀποδεδομένους τρεῖς ὅρους τῆς προαιρέ- 
. / ΕΑΝ si ΄ / ‘ 5 ’ ~ 5 at ~ 

Beye SUAepOvEs, “mp OS ὑποχεηιενῳ «τοὺς ταὐτοῦς:" μᾶλλον GF 6 πρῶτος 
΄ “a > ~ ‘ 

χαὶ ὃ τρίτος τῇ λέξει μόνῃ διαφέρουσιν. ὃ yap ἐν τῷ πρώτῳ τὸ βου- 

λευτιχόν, τοῦτο ἐν τῷ τρίτῳ τὸ διανοητιχόν: 6 γὰρ ὀρεγόμενος διανοεῖται 

2 ἑαυτὸ Β: ἑαυτῷ ἃ ὃ παρὰ Β: περὶ ἃ 10..11 τῇ -- τῇ -- τῇ a: τὸ --- τὸ -- 

τὸ B 12 τέλος Β: τέλους ἃ 17 οὗ seripsi: ὦ B: ὃ ἃ εἶναι λέγεται scripsi: εἶναι 
ao 

καὶ λέγεται Ba 20 ἐχεῖνον B: ἐκείνου a dl ἔχουσα ἃ: ἔχουσαν "Ὁ 33 εἰς Β: 
«. 

ως a 30 πρὸς B: om. a 
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10 

τῷ σι 

90 

ε op v ΄ > σ᾽ ~ - 
ὡς ἕξιν ἔχων τέλος ἧς ἕνεχα χαὶ vost xat συλλογίζεται χαὶ βουλεύεται, 87r 

7% wv 2 ~ ἽΝ ‘ - ‘ ΄ “ ‘ v 

τέλος ἔχων οὐ Ἰνῶσιν ἀλλὰ πρᾶξιν. τὸ ὃξ ἢ τοιαῦτ ἀρχὴ ἄνϑρωπος 
ὶ 

, wv A 4 “5 

TOLAUTYY eye τὴν EVVOLAY. STE 
’ \ \ \ 7 

YAO τὰ μὲν τῶν éve ργούντων ὑπ τε ρ TOGAL- 

fe by 

2 ~ ε 
ρξσιν ξενερῖξ' οσα ὑπὲρ λό (Ov a oma ως 

~ f 

AWA τὴς “av αὐτὴν τεταγμ. 

» tos χαὶ ὅσα μεταξὺ νοῦ 

ΩΝ » - 
-Ξ- 

- ὃΝ - ty ωυ τ] ()- ναι δυνάμεως (τὸ γὰρ προαι- 

> 
Kae σ᾽ Q Riese sees - X\ αἱ. ἧς Ὁ Le 

POUUSVOY σπᾶν POVASUETHL, TO GF βου ιβυύμενον ἅπαν εν YOELY φρονήσεως 

v >\ QUA v ~ 35 (aN ΄ 55. ς 
βουλεύεται, οὔτε ὃς eos οὔτε νοῦς ἐνδεὴς φρονήσεως οὐδὲ παρ ἕξαυ- 

, A 5) 3349 5 ~ ΄ 

τοῖς τὶ ἐν ἘΠ τ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀναγχαῖα πάντα χαὶ βέβαια, τὰ 
ἊΝ A σ τὰ , + / ΄ >\ ΄ »,ἷ ς 

ὃς λείπεται προαΐρεσεως ὅσα χαὶ λόγου λείπεται, μόνος ὃὲ ὁ ἄνϑρωπος 
ΟῚ - > ~ > 4 

ἐνεργεῖν δ" προαίρεσιν πέφυχε. χαὶ ἀρχὴ χαὶ αἴτιος τῶν ἀποτελουμένων 
al) ‘ | 

> ΄ 
ἐχ ταύτης), διὰ τοῦτό φησι τῇ δόξῃ ταύτῃ ἀπαρεσχόμενος, ὅτι ἢ πρώτη 

ἀρχὴ χαὶ αἰτία τῶν χατὰ προαίρεσιν ἐνεργημάτων ὃ ἄνϑρωπός ἐστι, μήτε 
Ἅ,. ξεως =) ΄ > πρὸ αὐτῆς μήτε vst αὐτὴν ἔχουσά τι προαιρέσεως χρώμενον ἐν τοῖς 

‘ \ \e ι 1) ‘ 

\ > 4 t Vv 7 A 5 A 

EVENT UASLY. ως γὰρ ξιρηται. τὸ TPOULGOUILEVOY XAt βουλεύεται. το 

βουλευόμενον χαὶ λογιχῶς ἐνεργεῖ χαὶ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ποιεῖται τὴν f \ ! is i 

βούλησιν. 

= \ a 3 

p. 113905 Odx ἔστι GE προαιρετὸν οὐϑὲν γεγονός, οἷον οὐϑεὶς 
x 5 5 ~ 

προαιρεῖται Ἴλιον πεπορϑηχέναι. οὐ γὰρ βουλεύεται περὶ τοῦ 
sf > / >] 4 x a. \ 

χεγονοτης α λλὰ TOU SOOWEVOD χαὶ EV0E) OWUEVOU. TO OS γέγονος 

οὐχ ἐνδέχεται μὴ γενέσϑαι. 

ἘΞ ωξέν aa σξι ne \ 5 = ~C σ δ Ἃ a ¢ 

"Περὶ τῶν ὕποχειυ, ξνῶν TT) προαιρέσ σξι φησιν ἐνταῦϑα. OTL ἐνὸξ μενα 
my \ ~ / ~ ΄ ΄ 

τέ ἐστι ταῦτα χαὶ μέλλοντα. οὔτε γὰρ περὶ τῶν ἀναγκαίων Beak αἱ 2 
wv ~ » \ \ ν 

τις οὔτε περὶ τῶν ἤδη γενομένων, χαὶ ἐπεὶ περὶ τῶν τοιούτων οὐχ ἔστι 
wee ra \ ~ ΄ \ ¢ ΄ 

βουλεύεσϑαι. οὐδὲ ἔστι τι τῶν τοιούτων προαιϊιρετόν. πᾶς γὰρ ὃ προα!ρού- ὶ Ἐ ϊ 
5 ΄ - P ε ΄ 

uscvns βουλευόμενος προαιρεῖται. διὸ χαὶ ee  ὥρεξις ἢ προαίρεσις 
΄ ‘ > a IN ~ > a Vv 

xa) αὑτὴν ἀποδίδοται. πῶς οὖν ἐστι προαιρετὸν περὶ οὗ οὐχ ἔστι βου- 
Ἅ ΄ Cc 4 els pad Nf Ώ  Ξ  ΦΆΑ pe} wv {3 a Α , = = ΜᾺ 712) 

λεύεσϑαι. χαὶ εἰς τί ὄξον βουλεύσαιτ᾽ av τις περὶ πράγματος ἤδη γεγονο- 
~ ΄ Co 5 5 ~ ἊΝ 

τος, ἢ περί τινος ὅ ἐστιν ἀναγχαῖον γενέσϑαι, χαὶ μηδενὸς πο πευ γηῦ 
- ΄ ee > ~ ΄ περὶ αὐτοῦ; ὡς εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις χενὴν χαὶ ματαίαν τὴν βούλευσιν. 

>) \ , Ian wv 5 / 

οὐχ ἄρα περὶ γεγονότων οὐδὲ ἀναγχαίων βουλεύσαιτ' ἄν τις ἐχέφρων, 
y ) \ , ,ὔ ~ 

ὥστ᾽ οὐδὲ προαιρήσεταί τι τοιοῦτον. εἰ yap ἔνϑα προαίρεσις, ἐχεῖ xat 
. Vv \ , ~ 

Pus eva μὴ βούλευσις, ἐχεῖ οὐὸ 
\ > ) ΄ ~ ¢ > \ b] PANE 

δεχομένων ual ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ προαίρεσις, τὸ δὲ γεγονὸς οὐχ ἐνδέχεται μὴ 
f gee (oe ‘ Mes > NA ee) +9? Ἃ al. \ Χ 

γενέσϑαι, ἤτοι ὡς Wy γεγονὸς εἶναι, διὰ τοῦτ οὐὸ ἂν εἴη προαιρετὸν τὸ 
ΩΝ ἊΝ \ ~ ΄ ’> pu ἈΞ Q. ΄ a ΄ 

γεγονός. τίϑησι δὲ χαὶ τοῦ λεγομένου παράδειγμα τὸ πεπορϑηχέναι. τίς γάρ 
5 ~ , ~ ‘ , > ~ ¢ 

ἐστι νῦν προαιρούμενος πορϑῆσαι τὸ πρὸ πλείστων πεπορϑημένον ἐτῶν: διὸ 
~ ΄ ςς ~ ~ ΄, 

ὀρϑῶς Aydtwv “μονοῦ γὰρ αὐτοῦ χαὶ ϑεὸς στερίσχεται ἀγένητα 

10 

20 

Ὁ. 4 post προαίρεσιν inserit ἐνέραισιν a ὃ τεταγμένα B: τεταγμένης a 11 ἀπαρεσχόμενος 

rubro corr. in ἐπαρεσχόμενος B 14 fort. βουλεύεται nat 18 οὐ Ba: οὐδὲ Aristoteles 

19 ἀλλὰ tod Ba: ἀλλὰ περὶ tod Aristoteles 21 rhesis usque ad ἡ πεπραγμένα 

(p. 1189b11) a 23 γενουένων B: γεγενημένων a 37 ᾿Αγάϑων] frg. 5 p. 764 Nauck? 
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~ 3ε ἢ x 2) \ ? ΄ \ ΄ = 

ποιεῖν AGG Avy πεπραγμένα᾽᾽ τραγιχὸς ποιητὴς 6 ᾿Αγάϑων χαὶ μέμνη- 87 
~ ¢ s ia ~ ° ~ Ἁ c~ 

ται τούτου ἐνταῦϑα ὡς σύμφωνα εἰρηχότος αὑτῷ. διὸ χαὶ ἐπαινεῖ THY ῥῆσιν 
~ ΄ , ~ ΄ Ὁ Vv ΄ eA | ~ 

αὐτοῦ ὡς εἰρηχύτος ὀρϑῶς. ἐπεὶ γάρ φησιν οὕτως ἔχε! ταυτί. διὰ τοῦτο 
ΟΣ Ν᾽ ΄ > ~ ox o - 9 ΄ 2 A \ SPV, Sr as ΡΝ 

χαὶ ᾿Αγάϑων ὀρϑῶς εἶπεν. ὅτι τοσοῦτον Serre yEYOvVevar τὸ ἤδη 
»» ὦ ΄ ΄ ΄ - » ΄ 

ὃ γενόμενον, ὡς ἐξεῖναι λέγειν τολμᾶν χαὶ περὶ ϑεοῦ, ye εἰ χαὶ πάντα 

αὐτῷ δυνατὰ ὡς πάντων αἰτίῳ, ἀλλὰ τούτου μόνου στερίσχεται χαὶ αὐτὸς 

τοῦ ποιεῖν ἀγένητα ἃ ἤδη πέπ τραχται. ἢ ἐχεῖνος αἴτιος χαὶ τοῦ πεπραγμέ- 40 

νοῦ ὡς πάντων αἴτιος ἃ ἔστιν 7 γεγένηται. χαὶ τὸ γενέσϑαι τὸ τεγονὸς 

ἀναιρῶν ἀναιρήσει χαὶ τὸ εἶναι αὐτὸν αἴτιον. ἣ ἀναίτιος ἁπλῶς τοῦ γε- 

10 γονότος ὑπάρχων οὐ πάντων ἔσται αἴτιος: ἃ ἄμφω ἀδύνατα. 

p. 1139012 ᾿Αμφοτέρων δὴ τῶν νοητῶν μορίων ἀληϑὲς τὸ ἔργον. 
χαϑ'᾽ ἃς οὖν μάλιστα ἕξεις ἀληϑεύσει Exatepe ὖ 

j οὐ 

0 
οὖν ἄνωϑεν πάλιν περὶ αὐτῶν λέγωμεν. 

~ " ΜΝ δ > \ Q? id ~ ~ > \ \ ‘ = 

Atsthe μὲν ἤδη εἰς δύο τὸν xa’ ἡμᾶς νοῦν, εἰς τὸ πραχτιχὸν χαὶ 4 
\ oan > ΄ > \ 3 ΄ \ \ ΄ ΄ 

15 ϑεωρητιχόν. χαὶ εἰπὼν διαφέρειν αὐτοὺς ἀλλήλων χατὰ τὰ ὑποχείμενα, 
Ἁ 5 re x Ἔν ΤᾺ = > NS "Αἱ »κ ak ΕΣ sy Q 

ὅτι ὁ μὲ TESOL τὰ ἐνδεχόμενα ξχξι. GO GE πέρι τὰ ἀναγχαῖα. 9 TEMA EV 
΄ 

i 

ἰδία τὸν πραχτιχύόν, xa? ὃν zat ὁ ὀρϑὸς ϑεωρεῖται λόγος χαὶ 7, φρόνησις, 

χαὶ ἐπεξῆλθε περὶ αὐτοῦ ὅσα ἤρχει παραστῆσαι τὴν xat αὐτὴν ἔννοιαν. 
προτίϑεται δὲ νῦν εἰπεῖν περὶ πασῶν τῶν διανοητιχῶν ἕξεων. οἱ πᾶσαι 

20 ἐπὶ τὸν ἁπλῶς ἀναφέρονται νοῦν. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ λαμβάνει τὸ πά- 
, ΄ , ΄ 5, ~ a ἊΣ σὰς “- ΄ ‘ 5 

σαις ταύταις ὑπάρχειν χοινὸν ὡς τέλος αὐτῶν, ὃ χαὶ ἔργον ὠνόμασε. φησὶν 50 
Ὁ σ > as a ΄ - Ω᾽ ΄ ~ ~ > \ ra \ \ 

οὖν, ὅτι εἰς δύο διαιρουμένου τοῦ χαῦ ἡμᾶς vod, εἰς τὸ Vewpytixoy xat 
΄ c ’΄ ΄ς 35 ahi τ ΜΑΙ ἘΞ = 2 ἘΞΑ νον Ὁ Δ > 5 —— 

Tpaxtrzov, Exatépov τούτων 7 ἀλήϑεια τὸ τέλος ἐστί. det δὴ οὖν λαβεῖν 
\ qQ? ia] σ΄» > ΄ ΄ ~ ~ ~ ΄ ΄ ΄ fal 

χαὶ ua) ἃς ἕξεις ἀληϑεύσει μάλιστα τῶν τοῦ νοῦ μορίων Exctepov, at 
~ 
' ν ἁπασῶν. τῷ cu χαὶ o ἀμφοτέρων THY μορίων εἰσί. χαὶ περὶ αὐτῶν εἰπε 

ὥστε χαὶ oe ἄνωϑεν λέγωμεν πάλιν περὶ αὐτῶν. ἔχει δ᾽ ἀπορίαν. 

πῶς μόρια τῆς λογικῆς ὀνομάζει ψυχῆς οὔσης ἑνὸς τῶν xa? αὑτὸ 

ἀσωμάτων. ἃ δὴ χαὶ χωριστὰ σωμάτων εἰσίν. εἰ yap zat) αὑτὸ ἀσώ- 81: 

uatoy ἢ Ψυχή, δῆλον ὅτι χαὶ ἀμερές, εἰ δὲ ἀμερές, πῶς μύρια λέγομεν 

80 αὐτῆς; 7 ὡς πρὸς σώματος λόγον ἀμερὴς ἢ ψυχὴ χαὶ ὅσα ἄλλα ἀσώματα 
μετὰ τὸ πρῶτόν ἐστιν, ὅτι γε xad? ἑαυτὰ ἐν συνϑέσει τε ϑεωρεῖται χαὶ 

- » ν Ὧν “5 

ς ἐχ μερῶν συνίσταται ἣ σύγχειται, χἂν ϑεότης λέγηται ἐν 
»]} ~ ~ Ἂ 

αὐτοῖς, υεϑεχτῶς ἔχειν ϑεότητα λέγεται: χαὶ odd ἐν αὐτῶν οὕτω ϑεὸς ὡς ὃ 
3 A Ἃ { \ \ >>. σ᾿. > a. ξ \ a ~ > Ae νον ον \ 

αὐτὸ ὃν eos χαὶ οὐδὲν ἕτερον" etc ὃξ ϑεὸς ὃς τοῦτο αὐτόϑεος χαὶ 
ΕΣ we "5577 Ἃ \ A >] See A ΄ ~ ~ ΝᾺ >] 5 ΄ “ Ἃ 

35 ἄλλο οὐδέν, xdv τὰ πάντα χατ αἰτίαν ὁμοῦ, τῶν OF μετ᾽ αὐτὸν. ὁ ἄν 
> ΄ vy 4 yn 3 4 ΄ ‘ 7 

ϑεὸς εἶναι λέγηται, ἄλλο τι ὃν zal? ὑπάρξιν. χατὰ ὑετοχὴν ϑεὸς εἶναι λέ- 
e - o ΄ \ ΄, \ ΄ 

γεται, ὡς εἶναι dua ϑεούμενον χαὶ ϑεύότητα χαὶ μετέχον χαὶ μετεχόμενον᾽ 

6 στερίσκεται corr. ex στερίσχεσϑαι B 11 νοητῶν Ba: νοητιχῶν Arist. ἀληϑὲς Ba: 

ἀλήδεια Aristoteles 12 μάλιστα ἕξεις B et Aristoteles: ἕξεις μάλιστα ἃ 

) 13 πάλιν περὶ αὐτῶν Ba: περὶ αὐτῶν πάλιν Aristoteles 25 ἑχατέρου Β: ἑκάτε- 
ἢ 

pov a 24 χαὶ xa¥ B: za ἃ 34 οὐδὲν ἕτερον a: οὐδέτερον ἕτερον B 
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χαὶ ἰδοὺ σύνϑεσις χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ μόρια ἐξ ὧν τὸ ὅλον σύγχειται. εἰ 87ν 
οὖν χαὶ τὰ ἐπέχεινα ψυχῆς πλὴν τοῦ πρώτου συντέϑειται ἅπαντα, πολλῷ 

υᾶλλον ἢ τ ὥστ᾽ οὐδὲν ἄτοπον χαὶ pepe λέγειν αὐτῆς. οὐ γὰρ κατὰ 10 

διάστημα οὐδ᾽ ὡς ὦ ἀλλὰ τρόπον, ὃν τὰ ἀσώματα συντίϑεσϑαι πέ- 

φυχεν. τ τυ: οὖν ἄνωϑεν. πάλιν πε ερὶ αὐτῶν λέ ἔγωμεν. ἐπεί, σι 

φησί, προτέρα ἢ ἑἕχάστη οὐσία τῆς αὐτοῦ τελειότητος, εἰρηχὼς ἤδη περὶ 

τῆς οὐσίας ὅσον αὔταρκες ἣν πρὸς τὸ παρὸν τῶν δύο τῆς ψυχῆς μορίων. 

λέγω δὴ τοῦ λογιστιχοῦ χαὶ ϑεωρητιχοῦ, προητίϑεται διδάξαι νῦν χαὶ περὶ 

τοῖς ἀμφοῖν τούτων τελειότητος. διὰ τοῦτο χαὶ ἀναλαμβάνει τὸν λόγον ὡς 

ὶ 

~ ~ , , Vv ~ ~ ~ ~ 

10 περὶ τῶν αὐτῶν παλιν γινόμενον, ἥτοι THY μορίων τοῦ νοητιχοῦ. τοῦτο 15 
\ \ v ς 8 ΄ ε AAS a sr es | \ ~ » - 

ap τὸ ἀνωϑεν χαὶ τὸ πάλιν ὑποβάλλει vostv. τὰ γὰρ περὶ τῶν ἀρετῶν 
> 

i 
ἑχατέρου αὐτῶν χαὶ τῆς τελειότητος παραδιδόμενα περὶ αὐτῶν ἂν εἴη 
eyo μενα. 

Ως b - “᾿ ' SA nic aoht ὃ ςύ ie ! aN τῷ ΧΗ non nN ) ary) - 

p. 1138915 Eotw oy ots ἀληῦευει ἢ ψυχὴ τῷ χαταφᾶναι Ἢ ἅπο 
\ - > ΄ ~ 9? 

15 Odvat, Téevte tov ἀροῦν τοῦτο ὃν eort τέχνη ἐπιστήμη ηυ 

~ c , Ν n - >! a 7 

φρόνησις σοφία νοῦς. ὑπολήψει yap χαὶ δόξῃ ἐνδέχεται δια - 
i 

ψεύδεσθαι. 

“χάστου τῶν ὄντων ἣ γινομένων ἢ μὲν οὐσία χατὰ τὴν ἐχ τοῦ ποιη- 20 

τιχοῦ αἰτίου ϑεωρεῖται πρόοδον, ἣ ὃὲ τελειότης χατὰ τὴν πρὸς ἐχεῖνο ἐπι- 
~ / be 

20 στροφὴν τῆς πρὸς ἐχεῖνο ἀντιποιουμένου ἐφέσεως χἀχεῖνο χατὰ μέτρον 
rye Ane) ε > on ΄ - ᾿ δ. τὸν ΄ 

υἱμεῖσϑαι σπουδάζοντος, ty ὡς ἐχεῖνο τέλειον, οὕτω χαὶ αὐτὸ τέλειον 
~ ¢ 2 lk ‘ ~ ~ ~ 

χατὰ τὴν αὐτῷ ἁρμόζουσαν τελειότητα γίνοιτο. διὸ χαὶ τῇ ψυχῇ καὶ τοῖς 

νορίοις αὐτῇς ἀναγχαῖον τὴν πρὸς ἐχεῖνο ποιεῖσθαι ἐπιστροφὴν χἀχεῖνο 
-" ( - > C ~ σ \ 2 , ΄ τ κα X b] ΄ >? ΄ 

utustavat ταῖς ἀγαϑαῖς ἕξεσι χαὶ SEE Ee ai οὐσίαν ἐμά- 
~ ~ ~ ~ σ - 

ὕομεν τοῦ νοητιχοῦ τῆς Ψυχῆς, OTL τὸ μὲν t ὕξω ρητιχόν, τὸ GE λογιστικόν, 2% t or 

τ ἘΞ \ 
χαὶ OTL TH μὲν περὶ τὰ ae τὸ δὲ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαταγίνεται, 

΄“ Ὁ ὦ \ \ 4 > 4 QqQ? a > ~ ‘> 

OUTW οξι χᾶι TAS ξἕζεις SXELVWV εἰ gv at, χαὺ ἂς ενεργουντα γίνεται τελεια, 

χαὶ τὴν αἰτίαν μιμεῖται τῇ τελειότητι, χαὶ οὕτω τ τ - τῆς τἀγαϑοῦ ἝΞ 
5" . n ~ Ψ 

ἀπολαύσεως. διὰ “ὦ τοῦτο χαὶ τὴν εἰς τὸ εἶναι ἔσχηχε πρόοδον. 
4 , vA rfp \ 

λέγει ταύτας εἶναι πέντε τὸν ~ 30 apidusitar τοίνυν τὰς ἕξεις ὅσαι εἰσί. χα 
> « 4 [9 \ τ Ν a. ~ rye \ > \ 

ἀριθμῶν. ας χαι ὀνομαστὸν TAPAGLOWOLY. ὅτι OF TOOAVTA ElGt τὸν api woy 

, \ 1 τὰ νῦν τῷ λόγῳ προχείμενα xat οὐϑ᾽ ὑπερβαίνει οὔτε uyY λείπεται, δῆλον 10 

ἡμῖν ete γίνεται. ἐπεὶ γὰρ τὸ νοητιχὸν εἰς δύο διήρηται, εἰς τὸ 
\ , υ. 

περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαταγινόμενον χαὶ περὶ τὰ ἐνδεχ 

Co qn My vosyousva ὑποδιαιρούμενον εἰς δύο τέμνεται ταῦτα, πραχτίχὸν χαὶ ποιη- 

τιχόν, ὧν τὸ μὲν φρόνησις, τὸ δὲ τέχνη ὠνόμαστα!, τὸ δ᾽ εἰς τὰ ἀναγχαῖα 

εἰς τρία τὴν τομὴν τ τ ὧν τὸ μὲν ἐπιστήμη, τὸ δὲ σοφία χέχλη- 
ται, τὸ OF νοῦς. χαὶ οὐχ ἔστι τι τούτων εὑρεῖν ἐπέχεινα, τί OE τούτων 

on @- on = 2 6 OO. 
σ ~ 5 ~ eX X er 
SxXaOTOV, τι ρει τῶν ADLTOWY, προιὼν ὃ λό γος δηλώσει. ταῦτα μξν 3d 

6 τῆς B: thy a 27 δεῖ B: δὴ a 28 τἀγαϑοῦ B: adyatod a 91 ds 

B: ὃ ἃ 
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‘ \ ΄ la v ΄ = 
χαὶ χατὰ μέρος τὴν λέξιν. ἔστω δή, φησίν, 87" 

aX ε 68 
eal ἄχος ; : : 

ληϑεύει ἢ Ψυχὴ τῷ χαταφᾶάναι ἣ ἀποφάναι. πέντε τὸν 
oe 

3 a 

ἀριϑυόν. ἐπειδὴ πρῶτος >A LOTOTEAY|S περὶ TOD νοητιχοῦ τῆς Ψυχῆς 0 t . ἐς | πὶ 0S p to {> ‘ ἐῶ μ 9 Ae ν ν ΠΣ t Χ i> 

ἀνερευνήσας ταῦτα εἴρηχε τὰ E, εἰς ἃ ἔσχατα αὐτὸ διαιρεῖται. διὰ τοῦτο 
v =< τ ~ 

5 ἔστω, φησί, ϑαρρούντως προστάττων τοῖς Ox αὐτοῦ μαϑητευομένοις, τὸ δὲ 

οἷς ἀληϑεύει ἣ Ψυχὴ τῷ ἀποφάναι 7 χαταφάναι πρὸς αἀντιδιαστολὴν εἴρης- 
~ » ~ ἊΝ 

ται τῆς xat αἴσϑησιν, τάχα GE χαὶ τῆς δύξης αὐτῆς. ὅ τε γὰρ ὀρϑοδο- 40 
5 Ἁ \ ε΄ 5 - wl a” > , aS ~ ΕΣ 

ξαστιχὸς χαὶ ὃ ὀρϑῶς φανταζόμενος ἣ αἰσϑανόμενος ἀπλανῶς ἔχοντες 
ἀχηϑεύειν ρῥηϑήσονται, πλὴν ody ὡς ἀποφαινόμενοι ἀλλ ὡς οἰχείως τῇ 
[τ ~ ~ Ὁ ΄ fs a) 9 f. \ 

10 ὑπάρξει τοῦ γνωστιχοῦ διαχείμενοι, ἢ δ᾽ ἐν λόγῳ χαὶ συνέσει ἀχηϑεῖα 
ἀποφάσει χρῆται χαὶ χαταφάσει, χαὶ ἀποφάσχει ἀληϑῶς χαϑ' ἕνα τρόπον 
τῶν ἀπηριϑμημένων. τὸ δὲ ὑπολήψει γὰρ χαὶ. δόξῃ ἐνδέχεται δια- 
lr FN ἣ yg ee ~ = A σ 3 / “ἂς Κα φεύδεσθϑαι προσέϑηχεν, ὅτι τῶν € μὲν ἕχαστον ἐν τῇ οἰχείᾳ μένον οὐδέ- 

ε 

ποτε ψεύδεσθαι πέφυχεν, ὑπόληψις δὲ ἁπλῶς χαὶ δόξα ψεύδεταί ποτε, 4 
Vv tc Ae ~ δ o Ἃ v ‘ 

15 οἷον εἴ τις ὑπολαμβάνει ἣ δοξάζει ποδιαῖον τὸν ἥλιον 7 εἴ τις τὴν σελήνην 

τὸ περίγειον χαταλάμπουσαν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἔχειν οἴεται πᾶσαν τὴν λαυπρό- 

THT. ἔστι GE ἀπορῆσαι πρὸς τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα. πρῶτον μὲν πῶς 

ἀνηϑεύειν τὴν ψυχὴν τῷ χαταφάναι 7 ἀποφάναι ὥσπερ ἐνδεχόμενον χαὶ 

“ath τι ἄλλο εἴδος τοῦ λόγου ἀλήϑειαν γίνεσϑαι: χαὶ μὴν οὐχ ἐνδέχεται 

80 οὔτε εὐχὴν οὔτε πρόσταξιν οὔτε ἐρώτησιν ἀληϑοῦς εἶναι ἣ wet 
δεχτιχά, ἀλλ 7 μόνην τὴν ἀπόφασιν. ἔπειτα πῶς παρεισάγει τὰς πέντε 50 

ταύτας ἕξεις ὁμοῦ ἀληϑευτιχὰς ταύτας εἶναι ἐξ ἀνάγχης ὡς υνηδέποτε ψεύ- 
NY 

εσϑαι. ἐπιστήμη μὲν γὰρ χαὶ σοφία χαὶ νοῦς aps τὰ ἀναγχαῖα χατα- 
, 5 gr Or ΄ 

vanes Bae panErOy χαὶ βέβαιον τὸ ἀληϑὲς ἕξουσι. τέχνη OF χαὶ φρόνησις 
> c ~ ΄ Vv ~ Bia 

ἐπεὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἑαυταῖς ὑποχείμενα ἔχουσι, πῶς ἐξ ἀνάγχης ἔσονται τῷ σι 

ἀχηϑεύουσαι: εἰ γὰρ ἐν τῷ λόγῳ ἀλήϑεια τῇ τοῦ πράγματος ὀντότητι 

συμπαρημαρτεῖ. χαὶ ἢ ὀντότης αὖϑις τοῦ πράγματος τῇ ἀληϑεία τῇ | ἐν 88: 
τῷ λόγῳ. ὥστε οἷς τὸ εἶναι βέβαιον χαὶ μόνιμον. βεβαία χαὶ ἧ περὶ τούτων 
ἀλήϑεια, εἰ δὲ μή, οὔ: χαὶ τὸ ἀνάπαλιν. τοῖς περὶ τοῦ σα γταῖρυ ἄρα 

30 δ πωροῦσιν ἀνάγχη χαὶ τὸ ἀληϑεύειν. ὅταν περὶ αὐτῶν ἀποφαίνωνται. τοῖς 

ὃξ περὶ τῶν Ss os μένων οὐχ ἀναγχαῖον. ὥστε ἔοιχεν ὃ ᾿Αριστοτέλης wy, 
συμφώνως τοῖς πράγμασι τέχνην συντάξαι χαὶ φρόνησιν ταῖς ἁπλῶς ἀλη- 

ϑευούσαις ἕξεσι. τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα ἡμεῖς; ἢ ὅπερ ἂν χορηγήσῃ 5 

πρώτη ἀλήϑεια. τὴν μὲν οὖν πρώτην ἀπορίαν οὕτω λυτέον. ἔστι μὲν 

(η΄ 35 γὰρ ἢ ἀλήδεα χαὶ ἐν λόγοις χαὶ πράγμασιν, ἐν u ν πράγμασιν, ὅταν 
σ 2 ΝΑ , σ \ ~ 

ἕχαστον ὅπερ ἔστιν (ἐστὶν) ἀεὶ χαὶ ὡσαύτως, ἐν δὲ λόγοις ὅταν ἮΝ τοῦ 
ὄντος ὡς ἔστιν ἀποφαινώμεϑα, διαφέρουσι ὃὲ ἀλλήλων at ἀλήνεια αὗται. 

v 5 ΄ a 

ὅτι ἢ lak εἰλικρινὲς ἔχει τὸ ἀληϑές, ἢ δὲ ἐν λόγοις χαὶ ἀποφάνσεσιν 

8 dove’ B: ἁπλῶς a 10 λόγω B: λέξει a 15 δοξάζει ποδιαῖον τὸν ἥλιον] 

ut Heraclitus apud Aetium II 21,4; vide Arist. x ψυχῆς Γ ὃ p. 428b3 x. ἐνυπνίων | 

p. 458b29 2 p. 46018 18 ἀληϑεύειν et τῷ Vat. 1622: ἀληϑεύει et τὸ Ba 

20 πρόσταξιν B: πρόστασιν a 20. 24 χαταγινόμιενα scripsi: καταγινόμενον Ba 

20 ἀλήϑεια B: ἀλήϑειαν a 30 ἀποφαίνωνται B: ἀποφαίνονται a 36 ἐστὶν alterum 

addidi: om. Ba 38 ἀποφάνσεσιν B: ἀποφάσεσιν a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 19 
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10 

* 

30 

»,4 \ " ΄ sa 

ἔχει τι χαὶ uN ἀληϑές, ὅτι ἐξ ἁπλῶν rey σύγχειται. οὐδὲν Ge ἀληϑὲς 88x 

ἢ Ψεῦδος δηλοῦν ἁπλῆ φωνὴ πέφυχε. διὰ τοῦτο ἀντιδιαστέλλων τὴν ἐν 
λόγοις ἀλήϑειαν τῇ ἐν πράγμασιν εἴρηχεν ἀληϑεύειν τὴν ψυχὴν χατὰ ταύ- 

τας τὰς ἕξεις τῷ χαταφάναι ἡ ἀποφάναι ὡς περὶ τῶν πραγμάτων ἐξετα- 
ζουσαν χαὶ ἀποφαινομένην περὶ αὐτῶν τὸ εὑρισχόμενον ἀληϑές. 7 ἴσως 

οὐχ ὡς ἀντιδιαστέλλων πρὸς ἄλλο τι τὸ χαταφάνα! 7, ἀποφάναι 6 ̓ Αριστο- 

τέλης εἶπεν, GAN αὐτὸ παρέστησε τὸ ὃν ὡς μὴ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἀλη- 

ϑεύειν ἢ μόνον τῷ ἀποφαίνεσθαι. περὶ ὃὲ τοῦ ἀληϑεύειν ἁπλῶς τὰς χατα- 

γινομένας ἕξεις περὶ τὰ εὐδε όμενα τοῦτο ἐροῦμεν, ὡς οὐχ αἱ ἕξεις τοῦ 
> > 

ψεύδους αἴτιαι, ὅταν τοῦ τέλους αὗται ἀστοχήσωσιν, ὃ ἐξ ἀρχῆς ξαυταῖς 
προσέϑεντο ποιοῦσαι 7 πράττουσαι, ἀλλὰ τὸ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων 

ἔνυλον χαὶ ἀβέβαιον, ὁΐον ὡς ἐπὶ τῆς ἰατριχῆς, ἥτις στοχαζομένη τῷ 

νοσοῦντι πραγματεύεται τὴν ὑγείαν. εἰ γὰρ μηδὲν τῶν ἐνδεχομένων παρα- 

λίπῃ ὁ τὴν ἴασιν μετερχόμενος, ἀλλὰ πᾶντα μετ πο χατὰ τὸ ὅέον, 
/ n \ ~ a) ΄ ΄ αὶ 

συμβαίη G& τὸν νοσοῦντα μὴ τὴν ϑεραπείαν εὑρεῖν, οὐχ ὁ ἰατρός ἐστιν 6 

a 
΄ 1.1} ΄ v . \ \ v 

ψευσάμενος GAR ἢ φύσις ἢ ἔνυλος χαὶ διὰ τὸ ἔνυλον ἄστατος, χαὶ δῆλον 
σ ~ ~ ¢ ΄ 

ὅτι τοῖς ὀρϑῶς χρίνουσιν οὐχ ὃ ἰατρὸς αἰτιάσεως ἄξιος, ὅτι uy τὸ τέλος 
γ᾽ Get ~ 5 ΄ ~ ’΄ ~ 4 

εὕρηχεν, οὗ ἐξ ἀρχῆς τυχεῖν ἐστοχάσατο, ἀλλὰ τῷ ἀστάτῳ τῆς φύσεως 

τῆς ἀποτυχίας τὴν αἰτίαν προσάψουσιν: οὕτως ἐπὶ οἰχοδομιχῆς. οὕτως ἐπὶ 
\ 5? *n ~ ~ ~ ΄ 

τεχτονιχῆς᾽ τὸ αὐτὸ δ᾽ ἂν ἐρεῖς χαὶ ἐν τοῖς πολιτιχοῖς περὶ φρονήσεως. 
ων \ \ ΄ , \ 9ὲ. το Vd \ 3 Q~ > 

σχοπεῖ μὲν γὰρ χαὶ ὃ φρόνιμος χαὶ ὀρϑῶς χαὶ ἀληϑῶς seat ζεται, ἐχπί- 
μ᾿ ~ / = leo = Δ LQ pid J ar 

πτει δὲ τοῦ τέλους πολλάχις, ὃ προέϑετο ἐξ ἀρχῆς οὐχ ὡς αὐτὸς ψευδό- 
ΝΣ - ε ΄ > ~ 

usvos, GAR ὡς τῶν ὑποχειμένων αὐτῷ ἐξαλλαττομένων χαὶ υὑεταπιπτόν- 
» κω f σ ~ ΓΦ 3 , ἽΝ 

των. οὔχουν ἐχεῖνος μεμπτέος, ὅτι τοῦ τέλους οὐ τέτευχεν. ἀλλ ἐπαινετὸς 
΄ Ὁ, ~ / e i 5 7 5 5 >? o ‘ 

υέν, ὅτι χαλῶς συνελογίσατο. 7 OF αἰτία τῆς ἀστηχίας οὐ παρ αὐτὸν 

ἀλλὰ παρὰ τὴν φύσιν τοῦ ἐνδεχομένου τὴν ἄστατον. χαὶ τέχνη ἄρα χαὶ 
΄ σε > SEC a , PEN UNO ID a feeeee 8 2. 

φρόνησις ἕξεις χατ᾽ αὐτὰς ἀληϑευτιχαί. τὸ Os ἐνίοτε ψεῦδος ἐπαχολουϑοῦν 
- ~ or 5 Ἢ - ~ 

ταῖς βουλέυσεσιν οὐ τῶν ἕξεων ἐστὶν ἀλλὰ τῆς τοῦ ἜΤ ἀβεβα:- 
᾿Ν ~ \ ΄ / ΄ ~ 14 

OTHTOS. διὰ τοῦτο χαὶ ὃ eeu χαταιτιώμενος ὅτι τοῦ μέλλοντος 
wa ΄ Ν 8.0» cc 3 7) Cc 

ἀποτέτευχεν, οὕτως ἑαυτοῦ ἀπεσχευάσατο THY αἰτίαν, abdsis” εἰπὼν “περὶ 
‘ ~ ~ ’ὔ “» 

τὸ μέλλον ἀσφαλῶς βουλεύεται τῷ τοῦ μέλλοντος πεν αἀποφορτίσας 

τὸ τῆς μέμψεως ἄξιον. ἢ ὃς δόξα χαὶ ἢ εἰδιχῶς λεγομένη χατ᾽ αὐτῆς ὑπό- 
_ 

ληψις GY abtds, οὐ δι᾿ ἕτερον ψεύδονται ὅταν ψεύδωνται, οἴχοϑεν ἔχουσαι 
ἊΝ 

τὸ πλανᾶσϑαι. ὡς τὸ ἀληϑὲς ἀγνοήσασαι χαὶ ἀντιχειμένως αὐτῷ ὑπολαυ- 

βάνουσαι χαὶ δοξάζουσαι. ὡς ὃ τὴν χώπην ὁρῶν ἐν τῷ ὕδατι ὑποβρύχιον. 
/ ~ , ~ OF v ΄ 

χαὶ τῷ σάλῳ τοῦ ὕδατος τὴν ὄψιν ἜΑ ee “OL χεχλασμένην αὐτὴν 
‘ 

af > ~ 74 > > aA εἰς τῇ \ eg y et QF 4 04 \ c 

OLOWEVOS EX τὴς GYEWS ATATWUEVOS χαὶ GUTWMS ξἕχξιν GCOCALWY χαι oTohau- 

@ 
“oO 
~- =o βάνων αὐτήν. αἱ μὲν Oy χαταγινόμεναι π ἀναγχαῖοα. γνωστιχαὶ τῆς 

Wwoyyc ξξε ξχατέ tes ὲ ip vec 2, το τῷ Tovetus ἡταῖς χαὶ ψυχῦς SCELS ἐεχατερωῦξν τὸ GANVES SK TE τῶν ὑποχξιμξνων αυταις χαι 
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20 

- 90 

3 λόγοις Β: λόγῳ ἃ τῇ scripsi: τῆς Ba 8 τῶ Β: ἐν τῷ ἃ 12 ἔνυλον ἃ: 

εὔχολον B 21 ἐπαχολουϑοῦν ἃ: ἐπαχολουϑεῖ B 30 οὐδεὶς χτλ.] cf. W. Meyer in Actis 

Academ. Monac. XV (1879) 442 31 τὸ μέλλον B: τοῦ μέλλοντος a ἀποφορτίσας Β: 

ἐπιφορτίσας ἃ 35 ot Β: διά τι ἃ 38 ἀναγκαῖα ἃ: ἀνθρώπινα B 
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\ 

τῶν “AT αὐτὰς ἀποφάσεων ἔχουσιν, ὡς εἶναι αὐταῖς τὴν ἐν λόγοις ἀλή- 888: 
ὕειαν τῇ τῶν προσ oe συντρέχουσαν, αἱ ὃὲ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα 
ἔχουσαι ἀληϑῶς μὲν χαὶ αὗται τὸ ἀποφαίνεσθαι χαὶ τὸ συλλογίξεσϑαι, ἢ 

ie 

μέντοι τῶν ὑποχειμένων αὐταῖς φύσις τῷ ἑαυτῆς ἀστάτῳ ἀντιπίπτει αὐὖ- 40 

qo ταῖς ἐνίοτε πρὸς τὴν χατὰ τὴν φρόνησιν χαὶ τέχνην ἀλήϑειαν. 

μ.11390υύ138 Επιστήμη μὲν οὖν τί ἐστιν, ἐντεῦϑεν φανερόν. εἰ 
Get ἀχριβολογεῖσϑαι χαὶ μὴ ἀχολουϑεῖν ταῖς ὁμοιότησιν. 

‘ 

Ἐντεῦϑεν ἄρχεται ποιῆσαι τὸν περὶ Exdotov λόγον τῶν ἀπηριϑμημέ 
voy τί τε ἕχαστον αὐτῶν διδάσχων χαὶ τί διαφέρει τῶν λοιπῶν. ἀλλ᾽ 

10 ἐπεὶ συγγενῆ ὄντα ταῦτα ἔχει ual τινα ὁμοιότητα πρὸς ἄλληλα χαὶ συυ- 45 
‘ 

βαίνει περὶ τὴν ἀχριβῆ τούτων χατάληψιν συγχεῖσθϑαι τὴν διάνοιαν ὡς ἀγνο- 
sty τὰς διαφορὰς χαὶ ἄλλο ἀντὶ ἄλλου ὑπολαμβάνειν αὐτῶν, διὰ τοῦτό 

΄ 

φησιν, εἰ δεῖ ἀχριβολογεῖσϑαι χαὶ μὴ ἀχολουϑεῖν ταῖς ὁμοιότη- 
ιότ 

χ 
΄ y “τ 

περιστερᾶς τε χαὶ φάττης ἔστι μὲν ὁμοιότης, ἀλλ οὐ 
᾿ ry i 459 

> ΄ > sy) > 
ἔγειν ταὐτὸν εἶναι φάττην τε χαὶ περιστεράν, διαστέλλειν : i 

a > SNS ~ ΄ ᾿Ν - ΄, 

ὃὲ αὐτὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων ταῖς προσούσαις διαφοραῖς, οὕτω χαὶ εἰ ἢ τέχνη 

xa ἢ ἐπιστήμη πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν ὁμοιότητα, ὅτι τε αἰτίας τῶν παρ᾽ 
αὐταῖς ἐνεργουμένων ἀποδιδόασι χαὶ ὅτι τάξει γρῶνται περὶ τὴν μάϑησιν, 50 

ἧς ἄνευ αὐτὰς χατορϑωϑῆναι ἀδύνατον. ἴσως δὲ χαὶ ἄλλα τινά, οὐ διὰ 
20 ταύτας τὰς χοινωνίας χρὴ μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν οἴεσϑαι εἶναι τέχνην τε χαὶ 

ἐπιστήμην, ἀλλὰ χαὶ τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἐξετάζοντας ἑτέρας εἶναι τῷ εἴδει 

yew αὐτάς: οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. ὅρα ὃὲ ὅτι ἀπαριϑωούμενος 

μὲν τὰ πέντε ταῦτα τέχνην ἔταξε πρώτην, eit ἐπιστήμην, χαὶ τρίτην 
, > ΄ ‘ ~ > - μ᾽. > [- , Oy φρόνησιν, μετὰ Ge σοφίαν χαὶ νοῦν, ἐπεξιὼν | GE τοὺς λόγους ἑχάστου 885 

2 2 > aa ~ ΄ - 
25 ἀπὸ πρώτης ἤρξατο τῆς ἐπιστήμης, ὅτι sxet ἤρησξε σύνη- 

Κ΄. 

τή 
LES Tae eRe Ae ΠΣ land > > \ > Zs mle 
ὕες, ἐχ τοῦ ἀτελεστέρου ἀρξάμενος, τῆς τέ oe εἶτα εἰς τὴν ἐπιστήμην 
΄ + ΄ -" \ 

ὡς τελεωτέραν 7 ΤΣ τὴν δὲ φρόνησιν σοφίᾳ χαὶ νῷ συνέταξε διὰ τὴν 
/ ~ συ ey χαὶ TO χοινωνεῖν THY φρόνησιν τῷ νῷ χατὰ τοὔνομα. πραχτι- 

χὸς γὰρ νοῦς ἢ φρόνησις ὀνομάζεται, περὶ τὰ συμφέροντα τῷ βίῳ τῶν ay- 

80 ϑρώπων χαταγινόμενος, ὡς εἶναι χἀνταῦϑα τὴν φρόνησιν ea ὡς ὃ 
/ ’ ‘ ~ 

χαταδεεστέραν σοφίας χαὶ νοῦ, σοφίαν ὃὲ πρὸ TOD νοῦ, ὅτι ὃ νοῦς τὸ 
Ν) χορυφαιότατον χαὶ τὸ τῆς σοφίας γεννητιχόν. εἰσὶ δ᾽ οἱ χαὶ φρόνησιν 

\ \ 

ἁπλῶς τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν χατονουάζουσιν, ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἀφεί- 

σϑω τὰ νῦν" ποιητέον GE τὸν λόγον ἑπομένως τῷ ἐκ: τοτέλῃ. ἐν δὲ τῷ 

35 παραδιδόναι περὶ ἑχάστου τῶν πέντε τὴν ἐπιστήμην τῆς τέχνης προέταξεν 
ὡς ἀχριβεστέραν᾽ χαὶ τελειοτέραν χαὶ περὶ τὰ ὄντα χαταγινομένην 7 χαὶ 10 

περὶ τὰ ἀναγχαίως γινόμενα, τῆς pis περὶ τὰ ἐνδεχόμενα τὴν πᾶσαν 

χαταβαλλομένης σπουδήν, ἐπεὶ χαὶ τὰ ὄντα φύσει πρότερα τῶν γινομένων 

5 ἀλήϑειαν B: ἀλήϑεια a 12 αὐτῶν ἃ: αὐτὸν B 10 εἰ ἡ seripsi: εἰ B: ἡ ἃ 11 ἀλλήλας 

Β: ἀλλήλωνὰ 2322 ἀπαριϑμούμενος B: ἀπαριϑμούμενα α 25 ἑαυτοῦ Β: ἑαυτῆξἩ = 0 χἀν- 

ταῦϑα B: χἂν ταύταις a προταττομένην Scripsi: πραττομένην Ba 38 φύσει B: φησὶ ἃ 
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10 

εἰσὶ χαὶ ἐνέργειαί ξἰσιν ἄνευ τοῦ δυνάμει, τὰ δὲ eaten a ἐν Ov 
οι ἔχει τὸ εἶναι μηδέποτε αὐτοῦ ἀπαλλαττόμενα. χαὶ γὰρ ὅταν εἰς 

- > ἐν, Ὑ In - ΄ >i \ \ Di / \ (x | ΖᾺ 

προβῇ τς ἐστὶ τὸ ἀντιχείμενον, χαὶ ὁ ᾿Αριστοτέλης 

δὲ αὐτὸς τὰ ὑπὲρ γένεσιν τῶν Ἰενητων προτι Ae Me Hay ἐν τῷ Ile 

είας BM δυνάμεως προτέραν τὴν ἐνέργειαν εἴρηχεν, ἐνεργείᾳ ὀνομάζων 
\ 3/> 

τὰ aie χαὶ ἀΐδια. δυνάμει ὃὲ τὰ γενέσει ὑποχείμενα χαὶ φϑορᾷ, Or 

ν Ὃ 

τω», mm o 

aia 
=> 

τς ' 

ἣν αἰτίαν xat τελεωτέραν τὴν ἔχϑεσιν ποιούμενος τῶν προτάσεων ἐν τῷ τε- 

τάρτῳ τυήυατι τὸ ἀναγχαῖον εἶναι τῶν ἄλλων προτέταχεν, ἵνα τῇ χατ᾽ 
5 

αὐτὸ ἀντιφάσει ὡς φύσει προηγουυένῃ at τῶν ἄλλων ἀντιφάσεις ἀχολου- 

ϑήσωσιν. 

p. 11890υ19 Πάντες γὰρ ὕπο ι 

χεσϑαι ἄλλως ἔχειν: τὰ δὲ ἐνδεχόμενα ἄλλως, ὅταν ἔξω τοῦ 
9 ~ QF a Ἐξ δ τὶ a 5 τς δξ > , Σ v 

εωρεῖν γένηται, havOdvet et ἔστιν H μή. ἐξ ἀνάγχης ἄρα 

ἐξ ἀνάγχης ὄντα ἁπλῶς πᾶν- τὸ ἐπιστητόν" ἀΐδιον picks 
‘ 

Lv 

τα ἀΐδια, τὰ δ᾽ Alora ἀγένητα xat ἄφϑαρτα. 

ΠΠστοῦται ὃξ διὰ τούτων μεγίστην εἶναι τὴν χατὰ τὰ ὑποχείμενα δια- 
\ ~ ig ~ 

φορὰν πρὸς ἀλλήλας τῆς τέχνης χαὶ τῆς ἐπιστήμης, τῇ χοινῇ ες πη: 

ἐννοία ἘΣ τὴν τοῦ προχειμένου παράστασιν. χοινὴ γάρ, φησίν, ὑπόληψις 
πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις ἡμῖν “σον: ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν ὃ χατ᾽ ἐπιστήμην 

o vy > ~ v 
γινώσχομεν. ὅσα δὲ ἄλλως ἔχειν ἐνδέχεται, τοσοῦτον ἔχει τὸ πρὸς τὸ 
> 50 , la bY ἀκ ξ , σ he \ nv ΄ Oo ve ~ 

εἶναι ἀβέβαιον ὡς λανθάνειν εἰ χαὶ ὅλως ἐστὶν 7 wr, ὅταν ἔξω τοῦ ϑεω- 
ἐν ον hl whale OG Dey δ ΣΥΝ ὅλ ae ἐχληψόμεϑα: ἢ γὰρ τὸ ϑεω- 

ρεῖν ἀντὶ τοῦ ὁρᾶν. ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον τοιοῦτον, ὅτι τὰ δυνάμει ὄντα 
‘ a Je ke 

“AL ἐνδεχόμενα τότε εἶναι ἌΡΗΝ ὅταν εἰς ἐνέργειαν ἔρχηται χαὶ 
e ~ LG -- eu ΄ ΓΑ σ ἊΝ W. > ~ > 

ὁρᾶται αἰσϑητῶς ὡς παρόντα, ὅταν δὲ εἴη ἐν τῷ δυνάμει, λανϑάνει. εἰ 
"4 yv 7 ~ ΄ x > ¢ 

ὅλως ἔχει ἔμφασιν πρὸς TO εἶναι, χαὶ τοῖς πάντῃ μὴ οὖσιν meres τότε, 
S 

> 

«9 

\ >\ ec ,~ 3 ~ 5 Ὁ 3 \ \ > XN e ~ , > 

τὰ GF ἁπλῶς αναγχαῖα οὐχ οὕτως, ἀλλὰ χαὶ uyOsvoc ὁρῶντος εἰσιν 

οὖν οὕτως, ἣ τὸ ϑεωρεῖν ἀντὶ τοῦ νοεῖν χαὶ 
Site Fas | Oh saul Senne ' a NC ee ee. Wee : υὲν ἀναγχαίων ὄντων, χἂν ϑεωρῇ τις περὶ αὐτῶν χαὶ ἐξετάζῃ χἂν μή. 

\ ~ 5. ἃ 2 , > σ 5 SN IF ῳ» \ 

χαὶ τῶν ἐνδεχομένων λανϑανόντων, st ὅλως εἰσίν, ἐὰν μή τις ἐξετάζῃ περὶ 

αὐτῶν. τοῦτο δὲ γίνεται διὰ τὸ γλίσχρον χαὶ ἀσϑενὲς τοῦ εἶναι αὐτῶν, 

τῆς δυνάμει ἐπιμιξίας, ὃ τοῖς ἐνδεχομένοις ἀχωρίστως συμπ 

ῶ 
Ὡς =) 

c ς 

5 
- 
~~ ἘΣΌΔΟΥ τῷ νῷ χαὶ τὴν αὐτῶν ἀπαυγαζούσης ὀντότητα. ex παραϑέ- 

σεως τοίνυν ἀυφοῖν πρὸς ἄλληλα τῶν ἀναγχαίων χαὶ ΠΣ ΤΟ συνάγει. 
\ 

τὸ ὍΡΩΝ εἶναι τὸ ἐπιστητὸν χαὶ ἐχ τούτου τὸ ἀΐδιον. ὃ γὰρ οὐχ ἐν- 

δέχεται μὴ εἶναι, τοῦτο ἀναγχαῖον εἶναι, ὃ ὃὲ ἀναγχαῖον εἶναι, τοῦτο οὐχ ἔστι 

20 
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30 

80 

1 ἐν δυνάμει Β: ἐν τῷ δυνάμει ἃ 2 xat yap B: χαὶ γὰρ zat a 4. 5 [Περὶ 

ἑρμηνείας] ὁ. 13 p. 23425 7 τελεωτέραν seripsi: τελεώτερον Ba προτάσεων Scripsi: 

πρότων Ba 14. 15 πάντα ἀΐδια B et Arist. vulg.: 
Ὁ 
“a 

Σ΄ 
ἀίδια a et Aristot. cod. Mb 

exAnvopeda a: ἐχληψόμενον B 24 ἐνδεχόμενα a: ἐνδεχόμενον B Ὁ] αὐ τῶν 

alterum rubro corr. ex αὐτόν B 33 ἀπαυγαζούσης B: ἀπαμαυρούσης a 36 τοῦτο 

οὐκ ἔστι B: τοῦτο οὐχ ἔσται a 
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» ing » v OA ar oa 7 ~ ./x ΄ \ e yw »» ΑΝ 

OTE οὐχ ἔστιν, O OE οὕτως ἔχει. τοῦτο αἰόιον, ὡς εἶναι τὰ ἁπλῶς ἐξ 88ν 

ἀνάγχης πάντα ἀΐδια. ἁπλῶς δὲ λέγομεν ἐξ ate ὅσα wy xa? ὑπό- 
Yeow ἐξ avayxys, οἷον τὸ χαϑῆσϑαί τινα ἔστ᾽ ἂν uathytar ὃ χαϑήμενος. ἐξ 
ἀνάγχης εἶναι λέγομεν τὸ χαϑῆσϑαι αὐτόν, GAN οὐχὶ ἁπλῶς GAR ἐξ ὑπο- 

ϑέσεως. τὰ δὲ ἀΐδια τ τον τα χαὶ ἄφϑαρτα. οὐ γὰρ ἐνδέχεται ἄλλως 
΄ 37S Zu bf 

αιοια εἰναι AvTA, > 
w «πὶ Se ῷ 

a ̓
ς ay a d -- ee t μὴ εἴη ἀγένητά τε χαὶ ἄφϑαρτα. sx 

on a m@- det, ὃ οὐ χατὰ χρόνον ἔσχε τὸ εἶναι, ἀλ τ 
/ Ὁ \ 4 ~ \ / \ Ὁ id Ἁ 

χρόνον χαὶ ὑπὲρ γένεσιν. πᾶσα γὰρ γένεσις ἐν χρόνῳ, τὸ δὲ ὑπὲρ γένεσιν 

zat ὑπὲρ φϑοραν. εἰ ie ὑπὲρ oto φϑαρήσεται:; ἜΘ Ὡ- “τὶ εὶ oO- Qu - Ox = ὅπ Ὁ 

> 

tov, "εἰς 7 
/ 

© yap εἰς ἀγένητον 7 εἰς γενητόν. εἰ μὲν γὰρ els ἀγένητον γέγονε ova- 

ρέντος τοῦ ἀγενήτου, ἀϊενητον. χαὶ οὕτω γέγονε τὸ ἀγένητον, ὡς εἶναι τὸ 

αὐτὸ γενητὸν ὁμοῦ χαὶ sie een (at δὲ εἰς Ἰενὴτ τόν. μετέβαλε πάλιν εἰς 
γενητὸν τὸ ἀγέν Bey χαὶ οὕτω πάλιν οὐχ ἔστιν ἀγένητον τὸ ἀγένητον), 
ἀλλὰ χαὶ πεφυχότων μεταβάλλειν τῶν ἀγενήτων, οὐχ ἔσται τι 

σιν. πάντες δὲ ὑπολαμβάνομεν οὐ μόνα εἶναι τὰ ἀγένητα, ἀλλὰ χα 

γενητά, ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐδὲ χυρίως ὄντα, ἀεὶ δὲ γινόμενα ual ἀπογινό- 

μενα, ὄντως OF οὐδέποτε ὄντα χατὰ τὸν παρὰ [ἰλάτωνι ᾿Γΐμαιον, εἶναι δὲ 
χυρίως ὄντα τὰ ἀεὶ χατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὡσαύτως ἔχοντα, ἐπεὶ χαὶ ἢ πρώτη 
ἀρχὴ ἀχίνητος πάντῃ χαὶ ἀμετάβλητος. χαὶ ἀπὸ τῶν αὐτῇ ὁμοιοτέρων 

ἀναγχαῖον αὐτὴν τῆς ποιήσεως ἃ ἄρχεσϑαι, ἐν αἰῶνι ποιοῦσαν χαὶ οὐχ ἐν 

χρόνῳ τὰ αἰώνια χαὶ ἀΐδια, δευτέρως ὃδὲ συνιστᾶν τὴν γένεσιν χαὶ τὰ 

ὕπ᾽ αὐτήν, ἄλλως τε ἐπειδὴ τὰ ἐνταῦϑα μὴ χυρίως ὄντα χαὶ ἔστι χαὶ 
+ , ΠΝ . > , 7 SS ΄ 

λέγεται, πρὸς τίνα παραβαλλόμενα μὴ χυρίως εἶναι λέγεται; ἢ πάντως 
΄ x \ > Vv ~ 

πρὸς τὰ χυρίως. τίνα ὃὲ τὰ χυρίως 7 τὰ τὸ εἶναι βέβαιον ἔχοντα; ταῦτα 

40 

50 

δὲ τὰ ἀεὶ ὠσαύτως ἔχοντα. ταῦτα δὲ ual ἀΐδια χαὶ ἀγένητα χαὶ ἄφ- 89: 

ϑαρτα. πρὸ τῶν προσχαίρων ἄρα τὰ Aldi, πρὸ τῶν γενητῶν τὰ ἀγένητα, 

πρὸ τῶν φϑαρτῶν τὰ ἄφϑαρτα. ἔτι τὰ χυρίως εἶναί τι λεγόμενα μετοχῇ 
τινος χυρίως εἶναι ὃ ἔστι λέγεται, τὸ δὲ μετέχον ὄντος μετέχει τινός, 
ὥστε ἔσται τὸ ὄντως χαὶ χυρίως ὃν χαὶ za ὕπαρξιν πο τοῦ μὴ χυρί- 

ὡς χαὶ κατὰ μετοχὴν ὄντος. πρότερα ἄρα ἐξ ἀνάγχης τὰ ἀΐδια χαὶ αἰώνια 
φϑορὰν τῶν ἐν χρόνῳ χαὶ γενητῶν χαὶ φϑαρτῶν. 
‘ 

΄ A \ 

χαὶ ὑπὲρ γένεσιν χαὶ 
, Ss Ἁ Ἁ rs Lh ares 2 ~ 7 , 5S , a (4 ~ 

πάλιν ἐπεὶ ταῦτα ta ἐν γενέσει δῆλα ἐχ τῆς ἐνεργείας ἐστίν, ὅτι φϑορᾷ 
© ΄ ΝᾺ Ἁ ¢ ‘ (2 , , ied Vv , 

ὑποτέϑεινται, ἢ 6 φϑορὰ Exaotov τὸ ἐχάστου χαχόν ἐστιν, ὅτι ἔχστασίς 
~ - a Vv ~ ar Vo 5 ~ > , > ~ ~ wv 

ἐστι τοῦ εἶναι ὃ ἐστι, τοῦτο GE τὸ tdtov αὐτοῦ ayatov, ἐν τῷ χαχῷ ἄρα 
~ ~ ξ ~ 3, Ἁ ~ ~ ΄ ᾽ὔ , > 

χαὶ σὺν TH χαχῷ ἑαυτῶν εἰσι τὰ τῇ φϑορᾷ ὑποχείμενα, μήτε τὸ εἶναι 
v ΕΣ - 5 ,ὕ 5 , 

ἔχοντα ἀλλὰ τῷ ἐναντίῳ ἐπίμιχτον. πό- < o- wy αὐτὸ μήτε τὸ ἀγαϑὸν εἰλιχρι 
. > ~ [τὰ v ἊΝ \ > ~ “" 

ὃεν δὴ τούτοις τὸ εἶναι τοῖς οὕτως ἔχουσιν; ἣ γὰρ ἐχ τινὸς 7 οὐδαμόϑεν. 
> 

34 Σ > 95 ὦ © 3 ’ \ 5 ΄ 5» c ~ Ly 

ἀλλ εἰ οὐδαμοῦεν, ἔσται avaitia χαὶ αὐτόματα. ἐξ ξαυτῶν γὰρ εἶναι 
Φ 

4. ὃ ἀλλ᾽ ἐξ ὑποθέσεως B: ἐξ ὑποϑέσεως δέ ἃ 12 ef δὲ εἰς ----τὸ ἀγένητον (19) a: 

om. B 15. 16 ἀλλὰ καὶ τὰ γενητά B: om. a 17 παρὰ MAdtwve B: περὶ 

πλάτωνα ἃ Τίμαιον] p. 28Α 19 πάντη Β: πάντως ἃ 27 μετοχὴ Β: μετὰ 

χαρᾶς ἃ 28 ὄντος μετέχει B: 7 ὄντος ὄντως μετέχον ἃ 39 ἑαυτῶν Β: ἑαυτῷ a 

δ 
Νὰ 

δὴ Β: δὲ ἃ 38. ἀναίτια B: ἐναντία a 
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ἀδύνατον: ἦσαν γὰρ ἂν αὐτάρχη χαὶ ἑαυτοῖς tod ἀγαϑοῦ yooynyx χαὶ οὐχ 89r 
D] « ee ΄ 95)? » Lately ΄ [ae δ “Ὁ 7¢ \ 
ἂν φϑορᾷ ὑπετέϑειτο" ahh εἰ αὐτόματα, πόϑεν αὐτοῖς ἢ ἀχολούϑησις χαὶ 
΄ 5 \ Ἁ Ἁ ΄ Aad A ἊΝ, .9 4 5 A ~ εἶ ΡΞ >} , >) { , 

ὡς ἐπὶ τὸ ἘΠῚ ἢ τάξις χαὶ τὸ ταὐτόν, εἰ μὴ ταῦτα μὲν ἐξ αἰτίας ἀγαῦσ, 

τὸ δ᾽ ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον ἄταχτον, ἐχ τῆς ὕλης ἐπιχρατοῦντος τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ 
5 εἰς τάξιν χαὶ ὅρον τὸ ἄταχτον ἄγοντος, “OY ἐχεῖνο ἀεὶ στέγειν τὴν τάξιν 

A = 5) 39 v 

χαὶ τὸν ὅρον μὴ δύνηται. τὸ δὲ Πρ τθι στον ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον. οὐχ ἄρα ex 1s 
΄ ὟΝ > wv 7, κ 

ταὐτομάτου, ἀλλ οὐδ᾽ “ἔχ τινος ἑτέρου παρὰ τὸ uO οὐ γὰρ ἂν οὕτως 
5 \ ᾿Ὶ 3 (teed 3 4 SPA \ ~ 5 

ἐπεχρατεῖτο “wat εἰς τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἀπόλαυσιν ἤγετο ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπο- 
΄ 

ze © 

~ > ee ς ce \ x \ 5 QO) ¥ 
αὖον αὐτοῦ, εἰ ὑπό τινος Etépov εἰς τὸ εἶναι παρὰ τὸ ἀγαϑὸν ἤγετο. 

10 ὑπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ ἄρα ταῦτα πάντα εἰς τὸ εἶναι παράγεται, τῷ ὃὲ ἀγαϑῷ 

οἰχειότατον μάλιστα ἐχ τῶν ὁμοίων τῆς ποιήσεως ἄρχεσθαι. ταῦτα δέ 

εἰσι τὰ Εν ἀγαϑὰ uot οἷς ἢ xaxta τῆς φϑορᾶς ἀνεπίμιχτος. πρῶ- 

Ta ἄρα τὰ ἀΐδια χαὶ οἷς τὸ εἶναι ὑπὲρ χρόνον χαὶ ὑπὲρ ee σιν χαὶ wy 20 

φϑορὰ πορρωτάτω χαὶ 7% χατ᾽ οὐσίαν μεταβολή, ὡς δι’ αὐτῶν μέσων 
> 15 εἰς τὰ τῇδε χωρε 

~ 
ty τὴν ποίησιν χαὶ τὴν πρόνοιαν μέχρι χαὶ τῶν ἐσχάτων 

διήχουσαν. ἐπεὶ δὲ χαὶ σχιαὶ τὰ τῇδε διὰ τὸ παρέχεσϑαι λέγονται, πᾶσαι 

δὲ σχιαὶ πρὸς ὁ 
ἄλλα τέλεια χαὶ ἀχηϑή; 

ἀρχέτυπον ἀναφέρονται, δῆλον ἐντεῦϑέν ἐστιν ὡς ἐχ χοινῆς 
a 

ὑπ Ἐς ὅτι εἰσὶν 
\ - @ 

ov vy R Aa R Cc A R Lay [0] ov wu Q. 
oO oS 

4 sy 

= ς =] R 

ἐχείνων ὄντα σχιαὶ ἀναφέρονται. ἔστιν ἄρα τὰ νοητὰ χαὶ εἰλιχρινῶς ἀγαϑὰ 30 

20 χαὶ τούτων ἀρχέτυπα χαὶ νῷ μόνῳ ληπτὰ ὑπάρχοντα, χαὶ ἀπὸ τοῦ τρόπου 

δὲ τῆς Ἰνώσεως αὐτῆς ἔστι λαβεῖν τὴν ἐχείνων ὀντότητα χαὶ ὅσον ὑπερ- 
' 

ἔχει τῶν τῇδε, εἴ γε ταῦτα ev αἰσϑήσει χαὶ φαντασίᾳ ληπτά, ἐχεῖνα δὲ χ (he i i Ί 
διανοία. χαὶ μάλιστα μὴ τῆς τῶν παϑῶν ἀπαλλαττομένῳ ὀχλήσεως χαὶ ey 

~ 

χαϑαρῷ ἱσταμένῳ χαὶ τῷ πρώτῳ χαταλαμπομένῳ φωτὶ χαὶ τοῖς ἀχινήτοις 
‘ 

, 5 v v rb) yt e 
25 ΡΩΝ ἀτρεμῶς ἐπιβάλλοντι. χαὶ ἴσως ἂν τις πρὸς ἡμᾶς ὡς περιττοὺς 

» ~ ,ὔ - 

ἀποσχώψειεν, ὅτι παρεχβάντες τοῦ προχειμένου τοσοῦτον λόγον παρεξετεί- 80 
- ΄ 7C ΒΞ \ 2 ~ νι ey 

ναμεν, ἀλλ ἡμῖν ὃ πόϑος πρόφασιν λαβὼν ex τῶν Σταγειρίτου ῥήσεων. 
\ >] 4 >] / 

ταύτας τὰς ἐννοίας ἀπέτεχεν ὀνήσεις χορηγούσας τοῖς φιλολόγοις. ; 

p. 1139025 Ἔτι διδαχτὴ πᾶσα ἐπίστημη δοχεῖ εἶναι. χαὶ τὸ ἐπι- 

80 στητὸν υαϑητόν. ἐχ προγινωσχομένων δὲ πᾶσα διδασχαλία, α 

ὥσπερ χαὶ ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς λέγομεν. ἣ μὲν γὰρ or ἐπαγω- 
~ δ. ἂν ~ 

(HS, ἣ δὲ συλλογισμῷ. 

σ > , > 

"Exepov τῆς ἐπιστήμης mpoottOyot γνώρισμα, ὅτι αὐτή te διὰ διδα- 3 

Ὁ) σχαλίας Tulv παραδίδοται πᾶσα, χαὶ τὸ ὑποχείμενον αὐτῇ διὰ διδασχαλίας 
Ἶ Ν A RD cay he ee es : 

86 γινώσχεται. εἶπε ὃὲ τοῦτο χαὶ τῶν ‘Yotépwy ᾿Αναλυτιχῶν ἀπαρχόμενος, 

1 χορηγὰ B: χωρητὰ ἃ 4 ἐπιχρατοῦντος Β: ἐπιχρατοῦντα ἃ 9-et B: om. a 

12) χαχία ἃ: Xen 14 πορρωτάτω B: πορρωτάτη a 16. 17 πᾶσαι δὲ σχιαὶ B: 

πᾶσα δὲ σχιὰ a 21. 22 ὑπερέχει Β: ὑπερέχον ἃ 23 ἀπαλλαττομένη Ba 

24 χαταλαμπομένη Ba 25 ἐπιβάλλοντι a: ἐπιβάλλοντα B 26. 27 παρεξετείναμεν 

B: παρεξετείνωμεν a 27 ἡμῖν a: ἡμᾶς B 31 λέγομεν B et Aristot. vulg.: ἐλέ- 

Ἴομεν a et Aristot. cod. Mb 33 rhesis usque ad τῶν χαϑόλου (p. 115929) a 

αὐτή te Β: τὲ αὐτὴ a 
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Vv \ ~ / το \ EN ie \ 3 ΄ 

ἔνϑα χαὶ τοῦτο προσέϑηχεν, ὅτι χρὴ ἀεί τι προγινώσχειν τὸν ἐπιστήμην 89: 
\ διδάσχεσϑαι μέλλοντα, οὐ τὸ τυχὸν πάντως GAN ὃ πρὸς τὴν μάϑησιν τοῦ 

ne 
΄ Ay σ δι \ d wv ἃ» ΄ o> ΄ 

προχειμένου συμβάλλεται. ἵνα ὃὲ ἢ Ex ἄπειρον δόξῃ προβαίνειν ἥδε ἢ 
. ΄ , ~ οὶ 3, > ᾿) is ‘ > πρόγνωσις, ἵστησιν εὐφυῶς τὴν χατ᾽ αὐτὴν ἄνοδον εἰπὼν ἢ μὲν Or 40 

3 ~ 

τ 

5 ἐπαγωγῆς, ἢ δὲ συλλογισμῷ. ἐπιστήμη μὲν γάρ πως χαὶ ἣ τῶν 
ὲ ΕῚ 

ἀρχῶν χατάληψις, ἐπιστήμη δὲ χαὶ ἢ ἐχ τῶν ΠΡΟΣ συνισταμένη ἀπόδει- 

ξεις, μέσῳ τῷ αἰτίῳ χρωμένη τοῦ πράγματος χαὶ δι᾿ αὐτοῦ συνιστῶσα τὸ 

συναγόμενον, ἀλλ᾿ ἄλλως μὲν ἢ τῶν ἀρχῶν χατάληψις γίνεται, ἄλλως δὲ 
ἡ ἔξ αὐτῶν γνῶσις τῶν συμπερασμάτων ἡμῖν ἐπέρχεται. χαὶ τὴν διαφο- 

10 pay ἐπάγει αὐτὸς οὑτωσὶ λέγων ἢ μὲν δὴ ἐπαγωγὴ ἀρχή ἐστι χαὶ 
τοῦ χαϑόλου. τὴν διαφορὰν ὡς ἐν τούτοις παρίστησι τοῦ τρόπου πῶς 45 
μὲν ἢ ἐπιστήμη τῶν ἀρχῶν παραγίνεται, πῶς δὲ ἣ τῶν ex τῶν ἀρχῶν 

ἀποδειχνυμένων. αἱ μὲν γὰρ ἀρχαί, φησί, δι’ ἐπαγωγῆς ἡμῖν εἰς γνῶσιν 
ἔρχονται, πιστουμένων ἡμῶν τὰ χαϑόλου ἐχ τῶν xa ἕχαστα, τῶν δὲ χα- 

15 ϑόλου διυολογηϑέντων λαμβάνοντες ὡς ἤδη ὁμολογούμενα ταῦτα συντίῦε- 

μεν τὸν συλλογισμὸν χαὶ ποιούμεϑα τὴν τοῦ ζητουμένου ἀπόδειξιν. ὅτι 

υὲν γὰρ τὰ αὐτῷ ἴσα χαὶ ἀλλήλοις ἴσα χαὶ ἁπλῶς ὅτι τὰ κατά τι ταὐτὰ 

Evt τινι χαὶ ἀλλήλοις ἐστὶ ταὐτά, πολλὰ 7 παραγαγόντ τες ua ἕχαστα χαὶ Eve 50 

παραβαλόντες ὁτῳοῦν χαὶ τῇ πρὸς ἐχεῖνο fale χαὶ ἀλλήλοις ὄντα 

20 ταὐτὰ παραστήσαντες, χαὶ ἐπὶ διαφόρων πραγμάτων τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχον 
εὑρόντες τὸ χαϑόλου πιστούμενοι, τοῦτο GE ἘΣ χαὶ ἐν μείζον: δια- 

στήματι ϑέμενοι ἀλ]λήλοις εἶναι ἴσα δειχνύομεν τὰ ζητούμενα. χαὶ ἐπὶ 89» 

ἄλλων ἀρχῶν τὸ αὐτό, ὡς εἶναι διάφορον εἶδος τῆς ἐπιστήμης ἑχάτερον, 

ees τῶν τε ἀρχῶν χαὶ τῶν ἐκ τῶν ἀρχῶν ἀποδειχνυμένων. διὸ χαὶ 

25 ἐπάγει συμπεραινόμενος 

p. 1139029 Εἰσὶν ἄρα ἀρχαὶ ἐξ ὧν 6 συλλογισμός, ὧν οὐχ ἔστι 
συλλογισμός: ἐπαγωγὴ ἄρα. 5 

\ > \ ~ ΄ a UIE. Ἂς ΟΝ ce 
THY διὰ συλλογισμοῦ γινομένην, ἣ χαὶ ἀπόδειξις λέγεται, χαὶ ἔστιν αὕτη 

5 , [ἱ [ ,΄ ~ ’ ΄ Ἕν 

80 ἢ τῆς ἀποδείξεως ἑτερότροπος, ἁρμοδία ταῖς ἀρχαῖς ἐξ ὧν ὃ συλλογισμής. 
~ / % εΥ , \ \ ‘ ¢ , »Ἷ , ~ 

χαὶ διαβε βαιοῦται ἐχ τούτου τὸ εἶναι ἀρχὰς χαὶ μὴ ὑπάρχειν ἀνάγχην τῆς 
ἐπ᾿ ἄπειρον ἀνόδου τοῖς ἀποδειχνύναι ὀφείλουσιν, ἵἱχανῆς οὔσης τῆς ἐπα- 

> Ἰωγῆς ἐνεργείας τὸ χαϑόλου πιστοῦσϑαι. ἄξιον ὃὲ ἀπορῆσαι πῶς odx 10 
» ΄ ~ ~ id ~ +2) >] , 

ἔσται χρείττων τῆς ἐπιστημονιχῆς ἢ αἰσϑητιχὴ γνῶσις, εἰ ἐχ τῆς αἰσϑη ς τ 

. 5 

e 2 
~- - 

. ¢ > ~ ΕῸ .. ΕἾ Ω) 
85 ὡς αἱ is τῆς χ τῶν χαὺ 

»ἬἍἬ Vv 5 

πιστήμης τὴν σύστασιν ΟΣ ΟΝ εἰ ae 
σ ΄ , ind Si Pe 5 ‘* ~ , 

ἔχαστα ἢ ἐπαγωγή, αὕτη ὃὲ τῶν ἀρχῶν ὑπάρχει βεβαία » ἐχ τῆς alody- 
w 5 ~ [4 , cd na ~ 

σεως ἄρα τῶν ἀρχῶν 7 PeBatworc, αἱ δὲ ἀρχαὶ τῆς 
| » ΄ Vv ~ x ᾽"» \ Fe > Vie pa 

ἀποδείξεως αἴτιαι: ὥστε χαὶ 7 αἴσϑησις τῆς ἀποδείξεως χαὶ τῆς ἐπιστη- 

1 χρὴ ἀεί τι scripsi: χρὴ τε ἀεί τι Β: χρή τι ἀεὶ τὸ ἃ ἐπιστήμην B: ἐπιστήμονα ἃ 

10. 11 χαὶ τοῦ χαϑόλου Β οἱ Aristoteles: χαὶ πίστωσις τοῦ χαϑόλου a 19 ὄντα Β; 

ὅταν ἃ 26 rhesis usque ad τοῖς ἀναλυτιχοῖς (p. 1199 09) ἃ 
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10 

- cn 

JC . ῳφς 

urs αἰτία, τὸ δὲ αἴτιον χρεῖττον τοῦ οὗ αἴτιον, χρείττων ἄρα τῆς ἐπιστή- 89» 
7S ̓  αἴσϑησις χαὶ τοῖς ἀλόγοις οὖσα ὡς “al τοῖς λογιχοῖς χοινή. ἔστι 1 

δὲ ἄτοπον τῶν λογικῶν χρείττω τὰ ἄλογα ἀναφαίνεσϑαι, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὡς 

ποιητικὴ χαὶ γενητιχὴ τῆς ἐπιστήμης αἰτία ταύτης ἐλέγετο, εἶχεν dv λόγον 

χαὶ χρείττω τῆς ἐπιστήμης τὴν αἴσϑησιν λέγεσϑαι. εἰ δ᾽ ὡς ὑπουργὸς αὖ- 
τῆς ual λάτρις ual ὑπηρέτης αὕτη λυσιτελεῖ πρὸς τὴν σύστασιν, πῶς ἂν 
χρεῖττον ῥηϑείη τὸ ὃ λατρεύει τοῦ ᾧ λατρεύειν χαὶ ὑπηρετεῖν πέφυχεν. 

ἐπεὶ χαὶ ἢ pees τέχνη, λάτρις οὖσα τεχτονιχῆς ὅτι αὐτὴ τὴν ὕλην ed- 
epyov τίϑησιν οὐχ ἂν δῥηϑείη ποτὲ χρείττων τεχτονιχῆς, ὥσπερ οὐδὲ μεταλ- 20 

λιχὴ γχαλχευτικῆς 7 ἀργυρευτιχῆς ἢ χρυσευτιχῆς, ὅτι ὕλην αὐταῖς ὑποτί- 
ὕησιν. ἐπεὶ τοίνυν ἢ αἴσϑησις éx τῶν ἑαυτῇ Ῥοῦτ ὡς ὕλην τὰς προ- 

τάσεις τῇ ἀποδειχτιχῇ ual ἐπιστημονιχῇ ὑποτίϑησι τὴν ἐνέργειαν ἔχουσα 

συνεργὸν εἰς τὴν σύστασιν τοῦ χαϑόλου, ὑπουργὸς ἂν ῥηϑείη, οὐχ αἰτία ye- 
59, \ ΄ Y> Ν᾽ σ \ oc b) \ > od > 

} cS { ς TOOE Ee Se ξ .) ξ Φ U κιν )- VYTLAT ETLOT της χαὶ aT 00 ί ὡς COS GM OTE ane Dh EOTLY SY τῃ σαπη 

ΓΟ δείξει χαὶ ἐπιστήμῃ τὸ ὑποβαλλόμενον παρὰ τῆς αἰσϑήσεως. ὕλη γὰρ 7 
πρότασις πρὸς τὸ συμπέρασμα, ἣν λαβοῦσα ὡς εὐεργὸν γενομένην διὰ τῆς 20 

τοῦ χαϑόλου οὐδτάσξως διὰ τῆς ἐπαγωγῆς αἀποτελεσϑέντος εἶδος αὐτῇ 

ἐπιτίϑησιν, ὅ ἐστι τὸ συμπέρασμα. πῶς οὖν τὴν γενητικὴν αἰτίαν τοῦ 
εἴδους ἐλάττω φήσομεν τῆς ὑπηρετούσης δυνάμεως πρὸς τὸ τὴν ὕλην εὐ- 
epyov γίνεσϑαι; ἣ wey pee ἄρα biter τή ἐστὶν Etc, xat 

~ “ > ane ἧς οὐ 2 a te 
ὅσα προσδιοριζόμεϑα ἐν τοῖς ᾿Αναλυτιχοῖς. τοῦτο συμπέρασμα ἐστι 

a τῶν εἰρημένων, ὅτι δύο εἰσὶ τρύποι τῆς oe ὁ μὲν διὰ σ συλλογισμοῦ, ὃς 

ἕξις ἀποδειχτιχή ἐστιν 2x τῶν xa αὑτὸ χαὶ ἡ αὐτὸ χαὶ πρώτων χαὶ al- 

τίων τοῦ συμπεράσματος ἀποτελέσματος. ταῦτα 1άρ ἐστιν ἃ ἐν τοῖς ᾿Ανα- 80 
λυτιχοῖς διορίζεται. οὕτως εἰπόντα τὸν ᾿Αριστοτέλην ἔδει ἀποδοῦναι τὸν 

in) dX ΄ 7 ) Vv \ ΄ LY ee, Η ΄ ΄ > oa 

ϑερισμόν, ty εἴη vat ἢ λέξις σαφεστέρα. ἢ δὲ ἀπόδοσις ἣν ἵνα οὕτως 

o- εἴρητο, ἢ ὃὲ ἐπαγωγή, ἥτις τῶν χαϑόλου ἐστὶν ἐκ τῶν xa? Exacta σύστα- 
΄ tay Ν᾽ δ ΤᾺ iad ὉΣ i“ 35 \ ~ "ἡ a~ Ἃ »] 

σις. 0 0 οὐχ OUTWS ETOLY ICY, ἀλλὰ τοῦτο μεν ὡς ὄγλον ον εχ — 

ρημένων, παρέλιπεν, ἕτερον δέ τι ἐπήνεγχε, δι᾿ οὗ βεβαιοῦται OTC 5 TAOS cv, ξτξρο τι Θπὴνξ Ξ. 718) Bel LLOULAEL 

= 

Ε \ ~ ~ ~ " ~ > 

σὴν εἶναι χαὶ τὴν χαϑόλου τῶν ἀρχῶν γνῶσιν συνισταμένην Ex τῶν χαὺ 

Exacta. 

5 p. 1139033 Ὅταν γάρ, φησί, πιστεύῃ χαὶ γνώριμοι αὐτῷ ὦσιν at δ 
ἀρχαί, ἐπίσταται. 

" ὦ ΕΞ A eh, og 2 \ ἜΡΙΣ ΤΩ \ Saw eee a δι 

[οὔτό εστιν ὁ AEYEL, OTt CTSL τρύπ τος ἔστι χαὶ τοῦτο TlOTEWS XAL 

[0] πληροφορίας ἀυεταπείστου τὸ ἐξ ἐπαγωγῆς ἰέναι εἰς χατάληψιν τοῦ χα- | h | UM Ae = ᾿ ᾿ dn Ske x a 
ϑόλου χαὶ γνώριμοι οὕτως af ἀρχαὶ γίνονται, ἐξ ἀνάγχης ἂν χαὶ τοῦτο 

2 λογικοῖς ἃ: ἀλόγοις Β 5 χρείττω --- τὴν αἴσϑησιν Vat. 1622: χρείττων --- ἧ αἴσϑησις Ba 

15 ὑποβαλλόμενον B: ὑπολαμβανόμενον a 15. 16 πρότασις et 16 γενομένην Vat. 1622: 

προτάσεις et γενομένη Ba 20 ἡ μὲν---ἕξις Ba: ἡ μὲν ἄρα ἐπιστήμη ἐστὶν ἕξις ἀποδειχτιχή 

Aristoteles 20. 21 χαὶ ὅσα ----ἀναλυτιχοῖς B: om. a 25 εἰπόντα tov Ἀριστοτέλη B: εἰ- 

B: , ~ > £5 a =) ἐλ,πε πόντος τοῦ Λριστοτέλους a 20 παρέλιπεν 
ὡς 92 

παρέλειπεν ἃ 30 ἀοχῶν Β: ἀρετῶν a 

φησι B: πως a et Aristoteles rhesis usque ad τὴν ἐπιστήνην (p. 118935) a 
1.5} j vey κὰκ 7 
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ἐπιστήμη προσαγορεύοιτο. εἰ γὰρ μὴ μάλλον τοῦ συμπεράσυατος. 895 
τῷ 

iy ΄ 

ὴ 

χατὰ συμβεβηχὸς ἕξει τὴν ἐπιστήμην. τοῦτο πρὸς πίστωσιν πλεί- LATO » Ξρηχος ὃςξ' τὴν ont fi LY. τη) τὴ MOOS TLOTWOLY \El- 

Ova εἴρηται τοῦ ὀρϑῶς χαὶ τοῦτο ἐπισ neal χατονομαζεσϑαι. εἰ γὰρ μὴ 40 

συλλογισμός ἐστιν, ἀλλ᾿ ἐπαγωγὴ τὸ ἐ 

5 γχονται, (δῆλον) ὅ ὅτι eet TOD συμπεράσματος ἐχ τῆς ΘΕ ΕΝ ταῖς ἀρχαῖς ἢ 

πίστωσις γίνεται, ἥπερ Ex τοῦ συλλογισμοῦ τῷ gd seas st dae 

υὴἢ μᾶλλον τοῦ σΌ τ πε τσ !εατος ἐπίσταται τὰς ἀρχὰς ὃ ἐπιστήμων αἱ δὴ 

ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς δῆλαι ὙΠ γασν; οὐχ ἂν sik χυρίως THY ἐπιστήμην τοῦ 
7 " 

ν 

συμπεράσματος, εἰ μὴ χατὰ συμβεβηχός, ὥστε δι᾽ ἐπίσης ἀδήλων γινώ- a 

10 σχὼν τὸ ἄδηλον. ἐπεὶ γὰρ ex τῆς ὍΣ αὐτῆς τῶν πραγμάτων ἢ 45 
1 i i | bere | 

~ ~ ta ~ Ν ΄ 5 \ ~ a~s 

ἀρχῶν παράστασις γίνετ τ πῶς οὐχ ἂν εἶεν αἱ ἀρχαὶ μᾶλλον δῆλα! 
~ a ~ ~ , > 

τῆς διὰ συλλογισμοῦ τοῦ συμπεράσματος γνώσεως ;; TO γὰρ πᾶσαν yLove εἰναι 
| ‘ ‘ ἷ i) - 

λευχήν. γνώσει ὃν ἀυέσῳ ΡΟΝ χαὶ ἁπλῇ ἐπιβολῇ τοῦ γινώσχοντος πρὸς “5 t t f ἡ il | ὶ 
΄ ΄ - ,ὔ 

τὸ γινωσχόμενον, πιστότερον πάντως ἐστὶ τῆς ἐμμέσου χαὶ μετὰ συνθέσεως 
Vv ΄ “.Ν ~ 

15 γνώσεως. χαὶ οὐχ ἔστι πάντως χαινὸν τὸ λεγόμενον οὐὸὲ τῇ πρώτῃ 
ἱ τῇ iY il 

πλάσει τοῦ ἀνθρώπου ἀσύμφωνον. τέλειος γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ἀνϑρωπος παρὰ 

τοῦ δημιουργήσαντος πέπλασται χαὶ υνηδεμιᾶς λειπόμενος τῶν αὐτῷ συμ- 50 
‘ 

Paunopevey εἰς τελείωσιν ἕξεων. εἰ δὲ τοῦτο, τ ὅτι χαὶ σοφὸς τοὶ οὐ 
5 

μόνον διανοητιχῶς ἀλλὰ χαὶ ape ς ἐνεργῶν χατὰ τὸ ἀνάλογον τῆς φυσι- 

50 χῆς αὐτῷ τάξεως. τὸ GE νοερῶς ἐνεργεῖν τὸ ἀμέσως χαταλαμβάνειν ἐστὶ 

τὰ voobusva ἁπλαῖς ἐπιβολαῖς αὐτοῖς ὑποβάλλοντα, εἰ μὲν οὖν uy τὴν 90: 

τάξιν ἐχείνην χαὶ τὸν ϑεσμόν, ὃν ἐχ τοῦ χτίσαντος εἴληφε, παραβέβηχεν 
ἀλλὰ πρὸς τὴν χρείττω ἑαυτοῦ ἀνανεύων διέμεινε, χαὶ τῆς ἐχείνων ἄνεν- 

δότως ἐρῶν ἀπολαύσεως, τῶν δὲ χειρόνων τοσοῦτον εἴχετο. ὅσον προνοηεῖ- 

25 cto αὐτῶν χατὰ τὸ ἀνάλογον τς τ ροσηχούσης αὐτῷ τάξεώς TE χαὶ φύ- 

σεως, διέμεινεν ἂν αὐτῷ χαὶ τὸ τέλειον ἀπαράϑραυστον. ἐπεὶ δ᾽ ἐλιχνεύϑη 5 
περὶ τὰ χείρονα χαὶ τῆς χατ᾿ αἴσϑησιν ἀπολαύειν Cw7s προτεϑύμηχε τῆς 
πρὸς τὰ χρείττω χαταπεφρονηχὼς ἀνανεύσεως, διὰ τοῦτο χαὶ τῆς οἰχείας 

ἐχπέπτωχε τελειότητος. γενέσει τε ὑπέπεσε χαὶ φϑορᾷ, χαὶ τὸ νοερὸν αὐτῷ 

80 ὄμμα συμμέμυσταί τε χαὶ συγχεχάλυπται, τῆς παχυτέρας σαρχὸς χαὶ ὕνη- 

τῆς ἐπιϑολωσάσης αὐτό, ἐντεῦϑεν χαὶ τῆς αἰσϑητιχῆς δέδεχται γνώσεως. 

ἀμέσως μὲν ἐνεργούσης περὶ τὰ οἰχεῖα γνωστά, ἀφυπνιζούσης OF χαὶ αὐ- 
τὸν ὥσπερ v4 1 γενέσει χαταδαρϑάνοντα χαὶ ἐξ ὧν αὐτὴ γινώσχει χαϑ᾽ ἕχαστα 10 

πρύφασιν αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ χαϑόλου ὑποτιϑείσης σύστασιν χαὶ ἐξ ἀμέσου 

35 ἐνεργείας τῆς ἑαυτοῦ, ἣν περὶ τὰ μεριχὰ ἐπιδείχνυται, χορηγίαν αὐτῷ πα- 

ρεχούσης τὰς χοινὰς ἐννοίας ἐπαγωγιχῶς συνιστᾶν, ἐξ ὧν ἀμέσων οὐσῶν 

ὅτι χαὶ ἐξ ἀμέσων ἀφορμῶν αὐτὰς ὃ νοῦς συναγήοχε, τὰ ἐπιστημονιχὰ 
συνάγεται συμπεράσματα. ἐντεῦϑεν χαὶ τὸ τῆς ἀγνοίας ἀποτίϑεται χά- 

λυμμα, ἑαυτοῦ τε γίνεται χαὶ τὸ ἐπαχϑὲς τῆς ἐμπαϑείας ἀποφορτιζόμενος, 1 

40 ἀνανεύει τε πρὸς τὰ χρείττω χαὶ πρὸς αὐτὸν ἐὰν ποιήσαντα. εἰ γὰρ χαὶ 

1 εἰ γὰρ---ἐπιστήμην (2) B: οἵη. ἃ 5 δῆλον inserui: om. Ba 10 éx Vat. 1622: om. Ba 

ἐναργείας corr. ex ἐνεργείας B 12 τῆς Vat. 1622: om. Ba 15 post ywwoxovtos habebat 

τὸ γινώσχοντ Statim deletum B 16 πλάσει B: πλάνῃ a 21 τὴν B: μὲν a 
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10 

15 

τ σι 

\ ee ε΄ ~ ~ ) ΄ SALA ~ 

μὴ αὐτὸς ὁ νοῦς TH χατ᾽ οὐσίαν φϑορᾷ ὑποπέπτωχεν, ἀλλά Ye τοῖς nat 90: 
Ν 

οὐσίαν συνεζευγμένος φϑαρτοῖς, angel ϑαρται χαὶ αὐτὸς χατὰ τὴν ἐνέργειαν, 
iy τ ne μὴ δυνάμενος μήτε Ev ἀτελέσι τηρεῖν τὸ τέλειον μήτε ἐν φϑαρτοῖς τὸ παν- 

τελῶς ἄφϑαρτον. ἀχολούϑως ἄρα τῇ τε ἐξ ἀρχῆς τοῦ νοεροῦ τῆς ψυχῆς 

τελειότητι χαὶ τῇ μετὰ ταῦτα ἐχπτώσει ἢ ἐπαγωγιχὴ τῶν ἀξιωμάτων ἐν 
5 

ταῖς ἐπιστήμαις ἐπισυμβέβηχε σύστασις. 20 

4 , - 

TOV TPOTOY του- p. 1159635 [I ept t oto 
~ ad 5 . vy v \ ᾿ 

τον. τοῦ δ᾽ ἐνδεχομένου ἄλλως peu EOTL Tt xat ποιητῶν 

΄ Η 5 Nay, , Ces | ΄ ~ 

Μετὰ τὸν περὶ ἐπιστήμης λόγον μέτεισιν ἐπὶ τὴν τέχνην, παριστῶν 
Ἁ , , ~ Vv ὩΣ . 7 

χαὶ αὐτὴν τί τέ ἐστι ual τί διαφέρει τῶν ἄλλων ἕξεων, at ἀπηρίϑμηνται. 
2 ὥσπερ δ᾽ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης ἐποίησε τὸ αὐτῆς προχειρισάμενος ὑποχείμε- Ἔ 

~ 
ι γον χαὶ παραστήσας τὴν αὐτῆς ἰδιότητα, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς τέχνης ποιεῖ, 

on = R — ἘΞ 
, b) 3. 

παραλαμβάνων τὸ ἐνδεχόμενον χα ρῶν τοῦτο εἰς τὸ ποιητὸν χαὶ πρα- 

ae soe, τῇ πράξει CE τὸ πραχτόν, 30 
ῃ i 

“TOV. χαὶ TO μὲν ποιητὸν τῇ 

dey ΕΠ πρᾶξιν χαὶ τὴν τέχνην δειχνύων τί ἀλλήλων διενηνόχασι, 

χαὶ οὕτω τὰ ἴδια τῆς τέχνης ὡς πρὸς τὴν πρᾶξιν ἐχλεγόμενος χαὶ αὐὖ- 
τὴν ὑρίξόμενος ἄρχεται μὲν οὕτως τοῦ λόγου τοῦ δ᾽ ἐνδεχομένου 
ἄλλως ἔχειν ἔστι τι χαὶ ποιητὸν χαὶ πραχτόν. τὸν ἁρμόζοντ a λό- 

ον ἀποδιδοὺς a EMLOTHUN χαὶ χαταστήσας αὐτήν, ἐντεῦϑεν τὸν περὶ 

Tey ποιεῖται λόγον. χαὶ ἐπεὶ πεοὶ τὰ ἐνὸ δεχόμενα ἢ τέχνη χαταγίνεται, 

ὑενα διττὰ τῷ εἴδει, ὡς τὰ μὲν τῇ τέχνῃ ὑποχεῖσϑαι, τὰ δὲ 85 
τ 

΄ 
΄) 

‘ ‘ 
τὰ δὲ ἐνδεχέ i 

~ a> ΄ 5... τὸν ΄ὔ > ΄ ΄ Ἢ τῇ πράξει, παραδίδωσι πρότερον τὴν τῶν ἐνδεχομένων διαφοράν, ὡς ἂν 

δῆλον γένοιτο, ποῖα τούτων τῇ πράξει χαὶ ποῖα τῇ τέχνῃ ὑπόχειται, χαὶ 
σ >) 

οὕτως ὁρίζεται thy τέχνην. ἕτερον δ᾽ ἐστὶ ποίησις χαὶ πρᾶξις" 

\ 

ς 
, ᾿Ν ᾿ b) ~ \ ~ > ~ ἈΝ . \ 

πιστεύομεν δὲ περὶ αὐτῶν χαὶ τοῖς ἐξωτεριχοῖς λό i otis λαβὼν 
μοληγούμενον τὸ ue εἶναι ἀλλήλων τὴν ποίησιν χαὶ 

‘ 

πρᾶξιν. βεβαι- 
ς ὑπολήψεως χαὶ λέγει πιστὴν εἶναι τὴν τούτων 

τ 
΄ Ou. 

οὗται τοῦτο ex et XOLVT, 

διαφοράν. ἐξ ὧν ἅπαντες περὶ αὐτῶν χοινῶς ὑπολαμβάνουσιν ἄνθρωποι. 
ὴ a 1 Ve ~ 5 ~ ΄ ~ 

ωτεριχοὺς ὀνομάζει λόγους, os ἔξω τῆς λογικῆς παραδόσεως χοινῶς 40 dF 
ες 

‘ . 7C€ / es \ = > τ ~ - σ -- - 

TA TAY, U7 φασί. διὸ χαὶ προσ τίσι TOUS χοινοῖς λόγ οις ἀρχηυυξνης WOTEP 
i it y) ] he ι 

‘ 
συμπεραίνων ὥστε xal ἣ μετὰ λόγου πραχτιχὴ ἕτερόν ἐστι τῆς 
usta λόγου ποιητιχῆς ἕξεως. ἄλλο πραχτιχὴ χαὶ ἄλλο x Ὶ 
ἄλλο ποιητιχὴ χαὶ ἄλλο ποίησις. πραχτιχὴ γὰρ χαὶ ποιητικὴ ἕξεων ὀνό- 
ματα, πρᾶξις O& χαὶ ποίησις προχειρίσεων. ἐπεὶ οὖν at προχειρίσεις τῶν 

ἕξεων πρῦχε ιρότεραί τε ual προδηλότεραι, διὰ τοῦτο ἐχ τῆς τῶν προχειρί- 

σεων ἑτερότητος ἑτέρας εἶναι χαὶ τὰς ἕξεις γνωρίζομεν. τὰς μὲν γὰρ προ- 45 

χειρίσεις ἐναργεῖς οὔσας χαὶ τὰ πλήϑη χαταλαμβάνουσι, χαὶ ἄλλο λέγουσιν 
i 

1 xat py B: ph xat a 7 rhesis usque ad πρᾶξίς 

μὲν ---λόγοις B: om. a 27 xal πρᾶξιν B: χὰ 

ἐστιν (p. 114046) a 26 πιστεύο- 

ἣν πρᾶξιν ἃ 32 ἕξις πραχτιχὴ 

Aristot. 38 ἐναργεῖς B: évapyovs a 
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εἶναι πρᾶξιν χαὶ ἄλλο ποίησιν. χαὶ οὔτε τὸ ποιηϑὲν πραχϑὲν ὀνομάζουσιν Mr 
v \ \ G7 > \ ΄ \ Qi \ / \ 

οὔτε τὸ πραχϑὲν ποιηϑέν. ἀλλὰ ποίημα χαὶ ποιηϑὲν τὸ πεποιημένον (χαὶ 

πρᾶξιν) χαὶ πραχϑὲν τὸ πεπραγμένον. ex δὲ τούτων χαὶ τὰς ἕξεις, dev 

αἱ ΠΓΈ ΜΕ ΙΠ σεὶς Spe ΒΌοΙΝ ἑτέρας εἶνα! atahoy Ξὑρίσχομεν. διὰ τοῦ- 
σ 

Ὁ τὸ χαὶ ὡς συμπεραίνων ἐπὴγ ῆξν, ὡς ἐπεὶ 7 πρᾶξις χαὶ ἥ ποίησις ξτερα. 50 

δηλονότι χαὶ ἢ μετὰ λόγου πραχτιχὴ ἕτερον τῆς μετὰ λόγου ποιητιχῆς 
μή ἘΣ ον aN Pied ’ὔ ΞΟ. or 5 9} 5 ’ Vv at \ \ ,ὔ 

ἕξεως. δεῖ 6& ἐξαχούειν τὴν ἕξιν ἐπ᾿ ἀμφοτέρων, ἔλαβε GE τὸ μετὰ λό- 

οὐ χαὶ ἐπ᾿ ἀμφοῖν, ὡς τῆς ἀπαριϑμήσεως τὰς μετὰ λόγου παραλαμβα- 
‘ 3 | ‘ tak 

avy vobons ἕξεις 7 χαὶ δυνάμεις. οὐ γὰρ τὴν τυχοῦσαν πραχτιχὴν χαὶ ποιη- 
ΟΥ̓ a ~ ~ 5 ~ EY OW | \ \ > \ \ 3 { 4 10 τιχὴν δεῖ νοεῖν ἐνταυϑοῖ ἀλλὰ τὰς μετὰ λόγου. αὖται γὰρ χαὶ ἀληϑεύ- 

(~ > χαὶ οὐ περιέχεται Om ἀλλήλων πρᾶξις χαὶ ποίησις. 90ν 

οὔτε γὰρ ἣ πρᾶξις ποίησις οὔτε ἣ ποίησις πρᾶξίς ἐστιν. χαὶ 

μήτις οἰέσϑω, φησίν, ὡς οὕτως ἀλλήλων εἰσὶν ἕτεραι, ὡς τὴν μὲν περι- 
\ ~ ~ WV. ~ 

os 

χειν τὴν ὃς περιέχεσϑαι, οἷον ὡς ἐπὶ τῶν γενῶν ἔχει ual τῶν εἰδῶν. 

Tepa γὰρ πρὸς ἄλληλα χαὶ τὰ εἴδη χαὶ τὰ γένη. οὐ Ἴης ἂν 
σευσε τῶν γενῶν τὰ εἴδη τῷ ἔχειν πλείους τῶν γενῶν τὰς οὐσιώδεις δια- 
φοράς, ἀλλ᾿ ἢ πρᾶξις χαὶ ἢ ποίησις οὐχ οὕτως ἀλλήλων ἕτερα. οὔτε γὰρ 5 

ἢ πρᾶξις περιέχει τὴν ποίησιν οὔτε ἢ ποίησις τὴν πρᾶξιν. 

p. 114026 “Emel δ᾽ ἢ οἰχοδομιχὴ τέχνη τίς ἔστι χαὶ ὅπερ ἕξις 
20 τις μετὰ λόγου ποιητιχή, χαὶ οὐδεμία οὔτε τέχνη ἐστὶν ἣ οἱ 

μετὰ λόγου ποιητιχὴ ἕξις ἐστὶν οὔτε τοιαύτη ἣ οὐ ἘΝ ἢ: ταὺ- 
Ν τὸν ἂν εἴη τέχνη χαὶ ἕξις μετὰ λόγου ἀληϑοῦς ποιητιχή. 

i) \ FIC \ 5) , \ \ \ ‘ y Meta τὸ παραϑέσϑαι πρὸς ἀλλήλας τὴν πραχτιχὴν χαὶ THY ποιητιχὴν 10 

χαὶ δεῖξαι ταύτας ἑτέρας ἀλλήλων χαὶ τοσοῦτον ὡς μὴ ὑποχεῖσϑαι ϑατέραν 
Or ~ ς ἐκ fp Ἴλετ ty td / ὃ ‘ ane ἘΠΕ =F ) 2 , a SX Ἂς 95 μον 

25 τῇ ἑτέρα, βούλεται νοῦν ὁρίσασϑαι τὴν τέχνην. παραλαμβάνει δὲ διὰ τὴν 

σαφήνειαν τὴν οἰκοδομικήν, υἱαν χαὶ αὐτὴν τῶν τεχνῶν, χαὶ δείχνυσι δι᾽ 

αὐτῆς οἰχείοτατον τῇ τέχνῃ τὸν ἀποδιδόμενον ὁρισμόν, ὡς χαὶ ἀντιστρέ- 
47 a) φοντα πρὸς αὐτόν. φησὶ γὰρ ἐπεί δ᾽ ἣ ees! τέχνη ἐστίν, ἥτοι 

> ~ fe ~ /, \ Cea) ~ Sr ~ 

εἰδος τῆς ἁπλῶς τέχνης, χαὶ διὰ τοῦτο ἕξις τις τὰ λό you Rov ἤγουν 15 

30 τὸν ὁρισμὸν τὸν οὕτω λέγοντα δεχομένη 7 an seal χαὶ εἶδος τέχνης 

(οὐ γὰρ ἁπλῶς τέχνη 7 οἰχοδομιχή ἀλλά τις τέχνη ὡς εἶδος τῆς ἁπλῶς 

τέχνης) xal διὰ τοῦτο ἕξις τις μετὰ λόγου ποιητική, ὡς χαὶ μεριχῶς τὸν 
ὅρον τῆς τέχνης δεχομένης διὰ τὸ εἶδος εἶναι αὐτῆς. τὸ OE ὅπερ δηλοῦν 

χεῖται τὸ οὐσιωδῶς ἐπ τῆς οἰχοδομιχῆς τὴν τέχνην χαὶ τὸν 

35 δρισμὸν αὐτῆς, ὡς εἴ τις λέγει τὸν ἄνθρωπον τὶ ζῷον εἶναι, χαὶ ὅπερ οὐσία 

τις ἔμψυχος Ἔν διὰ τὸ χαὶ μέρος εἶναι τοῦ ζῴου τὸν ἄνϑρωπον 30 

2. ὃ χαὶ πρᾶξιν a: om. Β 7 ἀμφοτέρων Β: δ να τα αὶ ἃ 9 οὐ rubro corr. ex 

εἰ B 11 χαὶ οὐ B: διὸ οὐδὲ a 11. 12 ποίησις οὔτε---πρᾶξίς ἐστιν B: om. a 

15 ἄλληλα ἃ: ἄλλα B 16 γενῶν a: εἰδῶν B 20. 21 ἣ od μετὰ Ba: ἥτις οὐ peta 

Aristoteles 25 διὰ thy B: els a 28 post τέχνη ἐστὶν add. xat εἶδος τέχνης a 

om. B 30 αὐτῆς a: αὐτοῖς B 
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> 4 ~ ~ Me rBS ei ΕἼ ΤΠ ες ζῷον ἀναφερόμενον. ἔχαστον γὰρ τῶν εἰδῶν ὅπερ 90r 
01 ἡλοῦντος τὴν Buea pbb eas τοῦ *{é- al ὧν Qa a ad Φ τς νης αὐτοῦ. τοῦ ὅπερ 

νους χατὰ τοῦ εἴδους, χαὶ ὡς ταὐτὸν ἔστιν εἰπεῖν ὅπερ τὶ ζῷον εἶναι τὸν 
ie c 3 τ : Ἐ 
αἀνϑρωπον χαὶ ὅπερ τινὰ οὐσίαν ἔμψυχον αἰσϑητιχήν, οὕτω zal τὴν οἶχο- 

a nn 4 5 A 2 ~ 4 , 4 

5 δομιχὴν ταὐτὸν εἰπεῖν εἶναι τέχνην τινὰ χαὶ ὅπερ ἕξιν τινὰ μετὰ λόγου 

ποιητιχήν᾽ ὡς τοῦ ὅρου τούτου ἐξισάζοντος πρὸς τὴν τ τ τῶν χαὶ ἀντι- 
mie =~ ΞΡ τες, om mans Casey 

στρεφὴν tos. τοῦτα πε τὴς i a a 

la 

ee Ἄχ» eee, - 
ς εἰπὼν μεταβαίνε: ἐπὶ τὸ χαϑόλου, 25 

a ΄ \ v > \ (> 3 >) ‘ 

χαὶ φησι χαὶ οὐδεμία οὔτε τεχνή ἐστὶν ἥτις οὐ μετὰ λόγου ToOt- 
SDP 3 ‘ [6 

ἡτιχὴ ἕξις ἐστὶν" οὔτε τοιαύτη 7 > σαν 5 σ΄ ae. n " οὐ τέχνη, ὥστε ταὐτὸν ἂν εἴη 
AeA ΜΡ ῬΈΕΙ, “το ΤΊ ΩΝ πε πὰ 1) - Υ 10 τέχνη χαὶ ἕξις μετὰ λόγου προς ποιητιχή. χαὶ ἔστι τὸ ὅλον τοιοῦτον, 
σ 5 Ἁ Ss ~ A JAS ‘ 

OTL ἐπεὶ OD μόνον ἢ οἰχοδομιχὴ ἐπιδέχεται τοῦτον τὸν ὁρισυὸν ἀλλὰ χαὶ 
a ate τς \ SiN Coe, le > δὰ ὦ a ‘ , πᾶσα τέχνη. χαὶ οὐδενὶ ἑτέρῳ προσαρμόζει οὗτος ὁ λύγος. ὃ μὴ τέχνη 

\ > , v nn ~ ΄ 

ἐστίν, εἴη ἂν μόνης τῆς τέχνης χαὶ πάσης ual ἀντιστρέφοι ἂν πρὸς αὐτήν, 80 
“Ἃ \ va ε ~ . ΄ ΄ Ve 
ἢ χαὶ ἴδιον δρισμοῦ, λέγω δὴ τὸ UATE τοῦ δριστοῦ παραλιμπάνειν ἔξω- 

- OQ. pe el pe ial eigie “Δ anne 7) ἘΞ ΝΟ + ε ee TTY 15 ὃεν ψὴτε περιέχειν τῶν φύσει ἀλλοτρίων αὐτοῦ. τὸ γὰρ εἰπεῖν οὐδεμία 
+ σξ \ τέχνη ἐστὶν ἥτις οὐ μετὰ λόγου ποιητιχὴ ἕξις ἐστὶν ταὐτόν ἐστι τῷ λέ- 

© ἴω on yew ὅτι πᾶσα τέχνη τοιαύτη “ἕξις ἐστί τὺ ἐς χοινὸν πᾶσι τοῖς 

ἀπηριϑυημένοις. ταῦτα γὰρ τὰ πέντε εἰσί, ua ἃ μετὰ λόγου χαὶ συνέ- 
‘ pen Lae ἢ os / 5 \ \ if ΄ Ἄ - he, ont | i 

σεως ἀληϑεύξιν ἀνϑρωπος πέφυχεν. ἐπεὶ χαὶ χύων ῥινηλατῶν ἀληϑεύσειε' 

ΕΣ 20 ἂν τὴν τοῦ χρυπτομένου χνωδαάληυ ποιούμενος ἔρευναν, ἀλλὰ οὐχὶ zal λό- 80 

jos αὐτῷ χαὶ σύνεσις πρόσεστι, μόνη δέ τις φυσιχὴ ἐπιτηδειότης πρὸς 

ζητησίν τε χαὶ εὕρεσιν. 

2 \ 4 , ‘ Ἁ 

p. 1140410 OTL O€ τέχνη πᾶσα meet γενεσιν χαὶ φϑορὰν “zal τὸ 
/ ΄ ~ r x / 

Vs ὅπως ἂν γέενηται τι τῶν SVOSYOWEYOMY 

? 

τεχνάζειν χαὶ vewps 

χαὶ εἶναι χαὶ μὴ εἶναι. χαὶ ὧν ἢ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι, GAA τῷ qr 

5 2 ~ ΄ 
οὐχ ξεν τῷ πηιουμξνῳ. 

᾿Αποὸ Ne a τς ἘΝ, =) Ane Love . AH) many =H) NTNYESIUH 
IATOGGUS THY τέχνην τι SOT, KEYEL χαὶ παλιν tet TOU UTOXSLLEVOU 40 

σ » 4 \ >, ~ oO . Dey 5 , \ \ 
αὐτῇ, ἵνα τελεώτερον αὐτὸ χαταληψομεῦα. φησὶ γὰρ OTL πᾶσα τεχνὴ περὶ 

΄ , 5 ΄ 5 ΄ \ 5 , δι; \ \ A ΄ ΡῚ ~ 

YEveoly Cott, (EVEOLY ὀνουαζων TH SVOEY OWEVE., Ola TO 7 μξνξιν εν τῷ 
‘ 

>) ~ >] ~ Ἁ o>» ~ >) Ld A e ‘A ’ 

80 αὐτῷ. ἢ γὰρ ἐν ̓ ταὐτῷ μονὴ χαὶ ἴδρυσις τῶν ἀναγχαίων χαὶ ὑπὲρ γένεσιν 
Cs es es er Sa es CE SP Ae Ry SS Re NR, era aN ΔΝ UGLOY, πέρι α Ἢ ST στήμ, Ἢ. OS τξχνὴ πέεριὶ Svasyoweva. τέχνα-Ξι γὰρ χα! 

~ xn , ~ , Mh [4 σ “ 

Yewpst, τουτέστιν οἴχοϑεν ἐπιτηδεύει τῷ οἰχείῳ λόγῳ χρωμένη, ὅπως ἂν 
΄ ~ ye > ‘ > ΄ \ = 

γένηταί τι τῶν ἐνδεχομένων χαὶ εἶναι χαὶ uy εἶναι. πρό TS γὰρ TOD γε- 45 
la >) ‘ /, ΄ / \ \ 

νέσϑαι τὸ ἀπὸ τέχνης ἐνδέχεται γενέσθαι χαὶ μὴ yevecDar, xual μετὰ τὸ 
- BA I NF. ces eg rte x ᾿ ΩΣ Ἔτι fA 

35 γενέσϑαι pa ἀπογενέσϑαι. ὥστε χαὶ εἶναι χαὶ uy εἶναι τὸ ἀπὸ 
5, Tews b) ~ 5 ~ ἘΣ ~ vy ἘΞ 

τέχνης γεγενημένον ἐνδέχεται. xsl τὸ ἀναγχαῖον αὐτῷ οὐδαμῶς ἄλλως. 
΄ > ΄ ΄ ΄ ‘ > Yer SS isd \ 5 , a 

εἰ uy ye xa? ὑπόϑεσιν, ὡς μὴ ἐνδεχόμενον ἅμα χατὰ ταὐτόν τε εἶναι 
΄ 1 > Oo Ἁ ΄σ ’, ~ Vv [4 ΖΞ a, Ἁ 

χαὶ μὴ εἶναι: ἵνα μὴ ἣ ἀντίφασις συναληϑεύσῃ, τοῦ ἤδη γεγονότος χαὶ 

14 δριστοῦ B: ὁρισχοῦ ἃ 19 χα B: om. a 23 zat φϑορὰν B: om. a et 

Aristoteles 25. 26 ἀλλ᾽ οὐχ B: ἀλλὰ μὴ a et Aristoteles 33 πρό te scripsi: ποτὲ 
99 Ba 33. 34 τοῦ γενέσθαι B: τὸ yevéstar a 

. 
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ἀποβάντος λεγομένου μὴ εἶναι τότε ὅτεπερ ἔστι. τὸ δὲ ὧν ἢ ἀρχὴ ἐν 90" 
- aud > ? > > a έν YC τῷ ποιοῦντι ἀλλ οὐχ Ev τῷ ποιουμένῳ πρὸς διαστολὴν ἔϑηχε 

τῶν φύσει RRM, ἔστι yap ἰδεῖν xat thy φύσιν pit Ἰένεσιν ἐνεργοῦ- 50 
> rr ~ or 

Gav, GAN ἢ μὲν φύσις ἐντὸς οὖσα χαὶ διὰ τῶν σωμάτων χωροῦσα οὕτως 

vba} ἐν αὐτοῖς a γεῖ, ἦ ἢ δὲ τέχνη οὐχ οὕτως GAR ἐχτὸς οὖσα τῶν σωμάτων, περὶ 

ἃ χαταγίνεται, οὕτως ἐν αὐτοῖς ἐνεργεῖ, χαὶ οὕτως αὐτοῖς τὰ τεχνητὰ εἴδη 

ἐντίθησιν. ἐχτὸς γὰρ ἢ ἀνδριαντοποιητιχὴ τοῦ χαλχοῦ χαὶ 7 τεχτο- 

νιχὴ τοῦ ξύλου, ἐν τοῖς τεχνίταις δ᾽ οὖσαι χαὶ ἄμφω οὕτω χινοῦσι τὰ 
> e 4 QA ν > Χ 5 ~ \ \ 4 lat / 

ὑποχείμενα, διὸ χαὶ ἐχτὸς αὐτῶν χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τὰ εἴδη περιτιϑέ- 91- 
‘ 

\ 

\ v ~ = ae ~ 
10 ασιν. ὥστε τὸ ποιητικὸν αἴτιον ἐν τοῖς τεχνηξαῖς ἐν τῷ τεχνητῶς ἐνερ- 

5 ¢ ~ tne} ς ~ ~ 

Youve ἐστιν. οὐχ ἐν τῷ ποιουμένῳ. HY yOoY cy τῷ ὑποχειμένῳ χαὶ δεχουξ vo 
‘ ‘ 

THY ποίησιν. 

~ 

v 

ἐστὶν οὔτε τῶν χατὰ φύσιν" ἐν αὑτοῖς yap ἔχουσι ταῦτα τὴν 

10 ΡΝ 

\ wus , \ \ \ Ne Se , , 
Διὰ τηῦτης φησι, περ! γένεσιν λέγομεν χαι περὶ τὰ ἐνοξεχουενα τέχνην 

΄ > v >> > ΄ v ” ΄ 

χαταγίνεσϑαι, διότι οὐχ ἔστι τέχνη τῶν ἐξ ἀνάγχης ὄντων ἢ γινομένων. 
34 5 ΄ \ v DW boa ete mn \ ΄, Sim Rs 

ου WOVoyV {4p OVTA ες DVAVATS εἰσιν. GA ξεισι χαι χινοενα ες αναγχης" 
Ψ 

ὄντα wsy at ἄυλοι οὐσίαι χαὶ ἀσώματοι χαὶ at οὐράνιαι σφαῖραι χαὶ at 
20 τῶν στοιχείων ὁλότητες (μένουσι γὰρ χαὶ αὐτὰ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ συνε- 

yousva), γινόμενα Ge at τε χινήσεις τῶν οὐρανίων σφαιρῶν χαὶ al ὧραι 

τοῦ ἔτους, χαὶ τὰ τοιαῦτα. χατὰ φύσιν δὲ τὰ ζῷα χαὶ τὰ QUT. τῶν 

wey οὖν ἀναγχαίων τῷ μὴ ἀνάγχῃ εἶναι τὰ τῇ τέχνῃ ὑποχείμενα διαρέ- 
x \ . σ ~ >] c ~ wv ~ 

ρηυσι. τῶν δὲ KATES φύσιν. OTL ταῦτα ἔν αὑτοις ξεγουσ'ι τὴν ἀργὴν τὴς 

χινήσεως. τῷ or 

σ ? ,ἅ ~p > ΄ ᾿ 

)γ.11404110 Ἐπεὶ ὃὲ ποίησις χαὶ πρᾶξις ἔτ ερον, ἀναγχη τὴν I | i ey | 
4 > » > 

τέχνην ποιήσεως ἀλλ οὐ πράξεως εἶναι. χαὶ τρόπον τινὰ 
‘ ¢ , A 

περι ie 2 
΄ ΄ > , 

αὐτο ἐστιν ἢ τύχὴ xal ἢ τέχνη, χαϑάπερ χαὶ ᾿Αγάϑων 
¢< 

- 
τ 

ΞΡ Ο 
tc χνὴ τύχην ἔστερξε χαὶ τύχη τέχνην." 

30 Astéas ἕτερα ἀλλήλων τὴν πρᾶξιν χαὶ ποίησιν, λαμβάνει τοῦτο νῦν 
ν 

‘ 

DUOMOYOOUSVOY χαὶ φησὶ τὴν τέχνην ποιήσεως εἶναι! τέχνην ἀλλ οὐ 
[ἀν ~ ν «| Ἁ Ἁ 

ews, ὃιότι χαὶ τὰ τέλη τῆς τέχνης ἔργα εἰσὶ μετὰ τὴν τεχνιχὴν 

νέργειαν ὑπομένοντα, τῆς δὲ πράξεως ἀρχετὸν τέλος ἢ 
τὶ ἘΞ} Ὡς 

πραξία, txavoy 

Qs Oy 

‘ 

\ ΄ ~ ae ΄ ~ > ὦ EN ZL ᾿: ἐν ἴν 
σης TO μξεγχρι TOU SU Ww τέλος χατανταν AVTYS THY ξνεργειᾶν. πρησ- ™ ῶ οἱ = 

, Ξ a ae τ δ 
4 οὕτως Β: ἐν τὸς οὖσα ἃ 5 οὖσα Β: om. ἃ 7. 8 τεχτονιχὴ B: texto 

κοῦ ἃ 11 δεχομένω B: ἐνδεχομένῳ ἃ 13 ἀνάγκης ἃ et Aristoteles: ἀναγκαίων b 

23 ἀνάγκη B: ἀναγκαῖα a 

10 

15 

νι" 
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τίϑησι δὲ χαὶ τὸ χατά τινα τρόπον περὶ τὰ αὐτὰ εἶναι τὴν τύχην χαὶ YIr 
τὴν τέχνην, χαὶ τούτου πάλιν παράγει μάρτυρα ποιητὴν τὸν ᾿Αγάϑωνα 30 

/ >) iL ‘ , , , \ \ La 4 Ἃ ~ are ς ΝΕ με 

φίλας ἀλλήλαις τὴν pou Sees χαὶ THY τέχνην ἐν τῷ λέγειν ᾿ τέχνη 

τύχην ἔστερξε χαὶ τύχη τέ Age δεῖ δὲ ἐξετάσαι τὸν τρόπον, zal? ὃν 

αὐτός τε ὃ ᾿Αριστοτέλης περὶ τὰ αὐτά Ὅν εἶναι ἀμφοτέρας αὐτὰς χαὶ or 

ὃ Αγάϑων στέργειν ἀλλήλας, xat “ἢ ἂν ὅτι ἀμφοτέραις τῶν ὑποχειμένων 

πραγμάτων τὸ αἴτιον ἔξωϑεν χαὶ ὅτι ἄμφω ἕτερον παρὰ τὴν ΠΤ αν 

ἔργον ἔχουσιν. 6 τε γὰρ τεχναζόμενος χινεῖ τὴν ὕλην ἔξωϑεν οὖσαν ad- 25 
τὴς: ὅτε ἀπὸ τύχης a eb τον Tit πράγματι εἴτε ἀγαϑῷ εἴτε xan, 

» 

10 ἔξωϑεν ὧν ἐχείνου χαὶ δρῶν ἕτερα χαὶ τὸν σχοπὸν ΝῊ πρὸς ἕτερα, 
» απ “ ΄ 

περιτυγχάνει τῷ ἀπὸ τύχης, οἷον εἰ τις εἰς βαλανεῖον ἀπιὼν ὥστε λούσα- 
Ξ fae - πε > Ὁ coon ὃ;γ- σϑαι βιβλίῳ περιτύχῃ τῶν ζητουμένων, ἣ ἐν ἀμπέλῳ σχάπτων εὔρῃ Oy, 

΄ Ἃ ᾿ Vv \ In ~ / = 

σαυρόν 7 βαδίζων οἴχαδε Atdw προσχόψας tov πόδα βλαβῇ. τούτων οὖν 

πάντων ὃ ἐνεργῶν ἔξωϑεν χαὶ τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ἐχτὸς ἐνέργειαν 

15 ἀποτελούμενον ἔστι μὲν παρὰ τὸν τοῦ ἐνεργοῦντος σχοπόν, ἔστι GE χαὶ 30 

OF heoun ἕτερον παρὰ τὴν αὐτοῦ < uae ἜΣ χαὶ χατὰ ταῦτα τύχη χαὶ 
[Ὡ τέχνη ἀλλήλοις ἐοίχατον, διαφέρουσι δέ, ὅτι τῇ μὲν τέχνῃ χατὰ τὸν σχο- 

LA \ γ΄ > \ N , - 

πὸν τοῦ τεχνίτὴῦ TO τέλος Ws ἐπὶ τὸ πολύ, τῇ GF τύχῃ παρὰ τὸν σχοπὸν 

τ τω \ fy \ Ὁ > ) v 

TOD SYENYOUYTOS TO TEADS XAL ὡς ST ἐλαττον. 

ΕΞ Β « \ > ΄ Ves σε " ΄ 
20 p. 1140220 Ἢ μὲν οὖν τέχνη. ὥσπερ εἴρηται, ἕξις τις μετὰ ho- 

74 ~ ΄ a > > ΄ 

Yoo ἀληθοῦς TOLGTLAT, ἐστιν, 11 ατεχνια τοὐναντίον ετ 

οὐ ΓΑΕ, te iN wys pis Be Seas ΟΡ ΣΝ τὶ \ "ὦ ἂν ὩΣ ΑΝ seh - a) £ 

AO {oo ψξυοους ποιητιχὴ Sols, περι tO SVOSCYOWEVOY GKAWS 
Vv 

ξχειν. 80 

’ ΄ ~ ao x QA ~ / 

Εἰπὼν txav@s ὅσα ἔδει περὶ τῆς τέχνης περὶ τὴν προχειμένην 

τῷ σι 

> “ΝΥΝ > a ΄ > , , av 

πραγματείαν ἀποδίδωσι χαὶ τὸ ἐναντίον αὐτῷ, ὃ ἢ ἀτεχνία ἐστί. διὸ χαὶ 
΄ ΄ \ σ ~ ΄ ἴ. 4 τ . 2 ΄ > 

παρεισάγει πάλιν τὸν ὅρον τῆς τέχνην ΟῚ παραϑέσεως δείξῃ τὴν 
>) , ’ ΄ 5» 5 ~ ἊΝ 

ἀτεχνίαν τί ἐστιν. εἰ γὰρ ἢ τέχνη ἕξις μετὰ λόγου ἀληϑοῦς ποιητιχή; 

ἔσται ἢ ἀτεχνία τοὐναντίον ποιητιχὴ ἕξις μετὰ λόγου ψευδοῦς. τὰ μὲ 

γὰρ ἄλλα χατὰ τὰ αὐτὰ ἣ τέχνη καὶ ἣ Gate διαφέρουσι δὲ χατὰ τὸ 40 
« Ὗ λ \ Ot , \ \ \ Ae’ ᾿Ξ ἃ \ Si » 

30 ὀρθὸν χαὶ oe χαὶ τὸ ἀληϑὲς χαὶ τὸ ψεῦδος. εἰσὶ GF ἄμφω xat 
\ \ 2. a > \ Ἃ ai. \ > ten = 

περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἄλλως ἔχειν. οὐ γὰρ ἂν εἰς πλάνην χαὶ εἰς ψεῦδος 
rp Saenger ty te, κῶν EES a ΞΕ ΕΣ Pai ΣΟ ΕΙΣ ἢ τέχνη ἐξέπιπτε χαὶ ἀτεχνίαν εἶχεν ἐνεργοῦσαν περὶ τὰ αὐτῇ ὑποχεί 

> Ay al 4 > \ > as 

μενα, εἰ μὴ ἄλλως χαὶ ἄλλως ἔχειν αὐτὰ ἐνεδέχετο. 

2 Αγάϑων] fr. G6 p. 764 Nauck? 4 ἐξετάσαι B: ἐξετάζειν a 8. 9 αὐτῆς Β: 

αὐτοῦ ἃ 10 ὧν Β: ὃν ἃ ll ww B: τὸ ἃ 18 λίϑω B: Altes a 

27 ateyviay B: ἀποτυχίαν a 



σι 

10 
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Ρ. 1140224 Περὶ δὲ φρονήσεως οὕτως ἂν λάβοιμεν, ϑεωρήσαντες Mer 

τίνας λέγομεν φρονίμους. δοχεῖ δὴ φρονίμου εἶναι τὸ δύνασϑαι 
\ 

χαλῶς Bovdkedeotat περὶ τ 

a πρὸς ὑγίειαν ἣ ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς 
ὲ ἊΣ 

Ξ 

‘ 
a αὑτῷ ayava xat συμφέροντα, οἱ 

~ \ 

χατὰ μέρος, οἷον ποῖ 
σ 

ἣν ὅλως. 

ἀπηριϑυνήσατο περὶ 
‘ 

[0] Πέντε οὐσῶν τῶν ἀληϑευτιχῶν ἕξεων, As ὧὸ 

ἐπιστήμης χαὶ τέχνης εἰπών, τάττει νῦν τρίτην τὴν φρόνησιν, οἰχειοτέραν 
οὖσαν τῶν ὃ τῇ ἠϑικῇ χαὶ πολιτικῇ ϑεωρίᾳ. αὐτῆς γὰρ 6 ὀρϑὺς λόγος 
ugtpov ὑπάρχε! χαὶ στάϑμη τῶν πράξεων, dt οὗ χαὶ τὸ μέσον χαὶ σύμ.- 

ὑετρον ἐν αὐταῖς avevptoxetat, χαὶ δι᾿ αὐτῆς μέσης ἢ περὶ τῶν διανοητι- 

χῶν ἕξεων παράδοσις πρὸς τὰ προλαβόντα συνέχειαν δέχεται, ἐπεὶ χαὶ 

χοινωνεῖ ἀμφοτέροις τοῖς εἴδεσι, τοῖς διανοητιχοῖς χαὶ πραχτιχοῖς. τοῦ 

νοητιχοῦ γὰρ οὖσα χαὶ αὐτὴ τὴν προχείρισιν ποιεῖται ἐν ταῖς πράξεσιν 

αὐτὴ προϊσταμένη αὐτῶν χαὶ μετροῦσα αὐτάς. διὰ τοῦτο χαὶ μέση ἐν- 
ταῦϑα τέταχται, πρὸ ἑαυτῆς μὲν τὴν τέχνην χαὶ τὴν ἐπιστήμην ἔχουσα 

παραδεδομένην, usd? ἑαυτὴν δὲ τὴν σοφίαν χαὶ τὸν νοῦν. νοῦν δὲ λέγο- 
» c ~ » 555 > Op \ = 

usv ἐνταῦϑα οὐ τὸν ἁπλῶς xat xa? Diag τ ἀλλὰ tov xa ἕξιν χαὶ 91" 
\ ΩΝ ΕΒ > ἐδ τ, ἘΕῚ τ αν τήνε: 

χατὰ υέϑεξιν. οὐ γὰρ ἂν ταῖς Ngo STEN ἕξεσι συνετάττετο, εἰ wy ὡς 
δι ο το ΄ ney a Sees fees ers x ΠΕΣ 25) 2 aes κι τοῦτο σημαίνων παρελαμβάνετο. ἣ γὰρ ψυχὴ ὡς μὲν ψυχὴ ἀνειλιγμένως 

ἐνεργεῖ, συλλογιζομένη χαὶ μεταβαίνουσα εἰς συμπεράσματα ἐχ προτάσεων. 
¢ >. ΄ ~ «¢ ~ > , v \ \ ‘ 

ὡς ὃὲ μετέχουσα νοῦ ἁπλῶς ἐπιβάλλει, ἔχουσα υὲν χαὶ τὰς προς χαὶ 

τηὺς aya ὡς νοῦ ἀπηχήματα,. γινομένη ὃὲ χαὶ τούτων ἐπέχεινα. ὅταν 

γοερὰ γένηται; τοῖς νοητοῖς νοητῶς πος. εἰ χαὶ un ἀϑρόως χαὶ 

ὁυοῦ ὡς 6 x20 ὕπαρξιν. ἀλλὰ xad? ἕν περιεχομένη τὰ πάντα χαὶ νοοῦσα Ί 
xa)’ ἕχαστον, διὸ χαὶ ἢ τοιαύτη χατάστασις οὐ φύσις ἀλλὰ ἕξις τῆς ψυ- 

χῆς ὀνομάζεται, ὡς ἔξωϑεν ἐπεισιοῦσα χαὶ γινομένη ἐπίχτητος. προῦέ- 

ΠΕ vos τοίνυν ὁρίσασϑαι τὴν φρόνησιν, φησὶν ὅτι δεῖ ἄρξασϑαι τῆς περὶ 
> \ 

ὑτῆς JAE ἀπὸ τῶν ἐν οἷς ϑεωρεῖται ὑπάρχουσα. ἤγουν ἀπὸ τῶν ὑπο- = 

ἋΣ , ϑ ’ 

ASLUSVMY ἐν οἷς ὡς εςις ἐστίν" asec 6 εἰσὶν ot φρόνιμοι. εὐδηλ νοτεροι 

Ἁ 

γὰρ πρὸς ἡμᾶς χαὶ σαφέ 
- Ὁ, - 

στεροι τῶν ἕξεών εἰσιν ot τὰς ἕξεις ἔχοντες. χαὶ 

ὶ αὐτῶν δόξαν ὡς ὁμολογουμένην ἀρχήν. Goxst λαμβάνει τὴν χοινὴν περ 
\ s Y> DAG , \ >. ~ C \" Bax 

γὰρ φρονίμου ἴδιον ἀνθρώπου τὸ δύνασϑαι χαλῶς βουλεύσασϑαι περὶ τὰ 
5 ~ > Qs \ τὶ Ν, “ΝᾺ ime | ~ , 5 ᾿ > NS BS 

αὐτῷ ἀγαϑὰ χαὶ ΠΟ ρΟῦτα:, ἐπεὶ OF πολλὰ τοιαῦτα ἐστι χαὶ ἐνδέχετα 
Ύ ἐγ > ἃ Woes εἶναί τινα χατορϑωτιχὰ περὶ ἕν τι τῶν aya@y χαὶ συμφερόντων αὐτῷ, ἐν- 

, μ. , ᾿ 

δέχεται δὲ χαὶ περὶ πλείω χαὶ περὶ πάντα, διὰ τοῦτό φησιν οὐ χατὰ 
> \ \ 4 es ἈΞ Τῷ ΄,ὔ ἋἋ \ eee | > \ + ~~ oa, > 

μέρος, οἷον πρὸς ὑγείαν ἣ πρὸς ἰσχὺν (ἀλλὰ πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλον. οὐ 

45 

50 

cr 

10 

15 

2 τίνας B et Aristoteles: τίνας δὴ a φρονίμους B: τοὺς φρονίμους a et Aristoteles 

δὴ B et Arist.: δὲ a φρονίμου B et Aristoteles: φρονίμους a 3 βουλεύεσϑαι 

βοὐλεύσασϑαι a et Aristoteles 4 οἷον ποῖα B et Aristoteles: οἷον οὐ ποῖα a 5 

ὅλως B et Aristot. codd. LoMb: ζῆν ὅλον a et Aristot. cod. Ob: ζῆν Aristot. vulg. 
2 
v 

Ι 

ἀλλὰ πρὸς .--- φρόνιμον εἴπωμεν (p. 303,0) a: om. B ὅλον seripsi: ὅλως a 

B: 

ἢ 
Υ 
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\ >. ᾿ \ ΄ Τα ~ \ 
γὰρ εἰ τις εἰδὼς τὰ πρὸς ὑγείαν αὐτῷ σώματος ἣ τὰ πρὸς ἰσχὺν περὶ 91» 
“αὐ τ b) ac Ω hed Ss λῷς Ἃ ΡΥ “ΟΥ̓ - * εἰ in , pay f 

TOUTMY OPUMS POVDAEVOLTO, AZTAWS AY αὑτῶν Ev ODAOY χαι Φρηνιμὴν εξιπω- 

᾿ 
ὑεν), ἀλλὰ πρὸς πάντα τὰ εἰς ὅλον τὸ ζῆν αὐτῷ συντελοῦντα, εἴτε ψυχιχὰ 

= 
ΝΝ 4 5 4 LS ~ ao 

O& χαὶ ἀντὶ τοῦ ὅλον τὸ ov 

ἘΠ _..™» v \ v Ve 

εἶεν ταῦτα εἴτε σωματιχὰ εἴτε ἔξωϑεν. ¢ 
τ ἐν ee ΟΝ Ὸ ft ans Ὑ - 5 ΄ ΄ ΄, 5 1 A A) 

ΗῚ ὅλως tls ATYETAL, Ws ἐν τισι τῶν αντιγρᾶφων Eee ge αλλὰ TAOS THY 

αὐτὴν ἔννοιαν at λέξεις ἀμφότεραι φέρουσιν. εἰ χαὶ διαφέρειν ἴσως δοχοῦσι. 
Vv 4 ΄ . 

τὸ μὲν γὰρ ὅλον ἔμφασιν ἔχει ὡς ὁλότηταά τινα ποιοῦν τὴν εὐζωΐαν χαὶ 

υέρη αὐτῆς τὰ xa? Exacta, ἃ ἐν ταῖς ἡϑιχαῖς ϑεωρεῖται ἐνεργείαις χαὶ 

πράξεσιν, ὁποῖα ἐστι τὰ χατὰ τὰς ἀρετὰς χαὶ ἐν ταῖς σωματιχαῖς χατα- 
το κα Ae? ~ > ΄ σ ΄ > ? \ 

10 στάσεσ! χαὶ ἐν τοῖς ἐπισυμβαίνουσιν ἔξωϑεν, ὅσα τούτων ἐφ᾽ ἡμῖν te χαὶ 

20 

95 

tA \ ad As 

30 πιστούμεϑα. τὸ OF WY UF 

AEN + y σ \ ΄“ \ Choy. C " 
ἐνδεχόμενα. ὧν ἔστιν ἕχαστον χαὶ φυλάξεσϑαι χαὶ αἱρήσεσϑαι, τὸ ὃὲ ὅλως 

\ id 5 \ C ᾿ς Ἂ Ν " ΄ > > . , 

TO ADTAWS χαὶι χαϑόλου o7ho- ὡς EXELVOY ELVAL OOXELY τοις ATASL φρηνι- 

ἣν Ἂν τὰ ΄ ὙΠ “ ’ re Ce ‘ aot -- 2 ) 

μὸν, οὐ τὸν περί τι εὐβουλὸν ἀλλὰ τὸν ἁπλῶς χαὶ περὶ πᾶντα τὰ ἐφ 

ἡμῖν: ὡς εἶναι τὸ σχῆμα τῆς ἐννοίας διάφορον, τὴν GE δύναμιν τὴν 

αὐτήν. 

\ , ᾿ 4 Ἂν ΑΝ 

p. 1140198. Σημεῖον δ᾽ ὅτι χαὶ τοὺς περί τι φρονίμους λέγομεν. 
nS σ Ἁ / = 2 A / 

ὅταν πρὸς τέλος τὶ σπουδαῖον εὖ eae Ot, ὧν. μὴ ἔστι τὲξ 

χνη- ὥστε χαὶ ὅλως ἂν εἴη φρόνιμος ὁ βουλευτιχός. 

. ΄ ,~ , 

οἰ χαὶ uh ἁπλῶς, φησί, φρόνιμος ὁ περί τι χαλῶς βουλευόμενος 
555 ε CN ie aN oe 2s > is Αι r iv} fen Peas ἜΝ = a 

ἀλλ 6 ἁπλῶς περὶ Tavta, ἐξ wy τὸ εὖ ζῆν ἀνυρώπῳ συνίσταται, μεριστὸν 
‘ 

5 > (zy τ 

ὃν χαὶ πολυμερὲς χαὶ ποιχίλον. ἀλλ οὖν ὃ ἐν πᾶσιν εὔβουλος φρόνιμος, 

ἔσται γνώρισμα λαβεῖν ἀπὸ τῶν εὖ βουλευομένων χαῦ᾽ ἕχαστα. φρονίμους 

γὰρ xa ἕχαστον λέγομεν τοὺς πρὸς τέλος τι ἀγαϑὸν εὖ λογιζομένους. ὥστε 

χαϑόλου εἴη ἂν φρόνιμος ὃ βουλευτιχός. ὡς γὰρ περὶ ἕχαστον φρόνιμος 
΄ € ἸΔΈΣ: ᾿Ξ Neg 5 Vie aN Amey σε] a 

λέγεται ὃ τέλος ἀγαϑὸν προτιϑέμενος zal εὖ πρὸς τὸ ἐπιτυχεῖν αὐτοῦ βου- 
‘ 

Pen ” y , ΄ ΄ , > Ἀ 

Asvousvos, χαὶ ἁπλῶς ἂν εἴη φρόνιμος ὃ χαϑόλου τέλος ἀγαθὸν προτιϑέ- 
= A ,~ \ +A \ \ ΄ 

usvos χαὶ περὶ τῆς ἐπιτυχίας αὐτοῦ χαλῶς τὰς βουλὰς χαὶ τὰς σχέψεις 
, ΄ Ἁ σ \ c ue es ΄ 

TOLOVUEYOS. ὡς γάρ πίπαν τὰ ray? SXLOTH THOS μᾶς τῶν χαϑόλου εἰσι 
ἮΝ ~ ~ 5 > σ Ἁ ΖΤᾺ 

ἡνωριμώτερα, διὰ τοῦτο χαὶ ἐπαγωγικῶς ex τῶν zat’ Exacta τὰ χαϑόλου 

ὡς ὧν 
\ > = ΟΝ Εν Et. Sarees Ξτ ἘΞ ees A \ a A Se 

στι TEY VY, ξιρηχξν, ETS! SOTL XAL περί τῶν 

\ 
εχνητῶν εὖ βουλεύεσθαι χαὶ τοὺς μὴ τὰ τοιαῦτα προτιϑεμένους. ταῦτα εἰ 

Ob τῇ τέχνῃ χαὶ οὐ τῇ φρονήσει ἐφήρμοσε. δέδειχται δὲ ἤδη ἑτέρας ὃὲ τῇ τέχνῃ χαὶ οὐ τῇ φρονήσει ἐφήρμοσε. ὃδέδειχτ & ἤδη ἑτέρας 

εἶναι ἀλλήλων τέχνην χαὶ ἘΠ ΠΝ εἰ ὃὲ χαὶ ἐξ ἐνδόξων ποιεῖται τὰς 
συστάσεις τῶν λεγομένων, οὐ χρὴ ϑορυβεῖν. εἴπομεν γὰρ ἐξ ἀρχῆς. ὅτι 

\ ΄ NYS ἈΠ “ἢ ΄ 
920 ἐνδεχόμενα τὰ προχείυενα χαὶ οὐ χρὴ περι TOLOUT WY τὸ ες αναγχαιϊιων 

αν ~ Ω δ \ νι “5 4 ΡῚ ΟΝ Ε ΞΕ — FN ΟΥᾺ oe ἊΣ τὰ Nn 

οξι ἰχνυσῦαι ἀπαιτεῖν. βουλευτιχὸν οξ WVOWAGE TOY επιτηόξιὴν Ets TO 300- 
5 , > Nisa Mees ΄ αὐ + ~~ 

λεύσασϑαι" Οὗτος OF COTY ὁ ξύβουλος. 

5 τισι B: τινὶ ἃ 6 ἔννοιαν a: ἄνοιαν B 10 ἐπισυμβαίνουσιν B: ἐπιβαίνουσιν a 

11 ἐνδεχόμενα B: area a φυλάξεσϑαι seripsi: φυλάξασϑαι Ba 27 τῆς 

τὰς a 30 ὧν a: ὃ Β 34 συστάσεις Β: στάσεις a 36. 37 βουλεύσασϑαι 

βουλεύεσθαι. a 

25 

30 
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p- 1140231 Βουλεύεται δ᾽ οὐϑεὶς περὶ τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, 91» 
οὐδὲ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῷ πρᾶξαι. 

Πρὸς τὴν ἀπόδοσιν ἤδη τοῦ δρισμοῦ τῆς φρονήσεως ἑτοιμάζεται ὡς 
οὕτω συσταίη. ὡς διαστέλλεσθϑαι μὲν an’ ἀμφοῖν ἐπιστήμης τε χαὶ τέ- 

γι 5 VAS, περὶ ὧν ἤδη τὸν λόγον π ππίη ται; ἀντιστρέφειν GE πρὸς αὐτόν. τέως 45 
6’ οὖν τὰ ἐνταῦϑα λεγόμενα τῆς ἐπιστήμης διορίζει τὴν φρόνησιν. ἐπεὶ 
γὰρ βουλευτιχὴ ἕξις ἢ φρόνησις, οὐδεὶς δὲ περὶ τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν 

βουλεύεται, ἥτοι τῶν ἀναγχαίων (τὰ ρος ἀναγχαῖά ἐστιν ἅπερ ἄλλως ἔχειν 
I>7 3} }? 39\ \ > »“ ot ecm Ὁ 5 \ ἀδύνατον), ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν μὴ ἐνδεχομένων αὐτῷ πρᾶξαι ἅ ἐστι τὰ 

10 ἀδύνατα ἢ ἁπλῶς ἢ τῷδέ τινι’ ἁπλῶς μὲν ὡς τὸ ἐν μιὰ ῥοπῇ τὸν 
5 ΄ v > AY 5» , xs ΄ Ὑ . 
ἐν Θράχῃ ὄντα εἰς Αἴγυπτον ἀφιχέσϑαι, τῷδέ τινι τὸ πένητα ὄντα χαὶ 
ξένον χαὶ πᾶσιν ἄγνωστον χατάρξαι μεγίστης πόλεως ἐν. ἢ τοιοῦτος περι- 50 wy ( 

έχεται. εἰ οὖν βουλευτιχὴ ἥ φρόνησις. οὐδεὶς δὲ περὶ τῶν ἀναγχαίων 7 
ἀδυνάτων βουλεύεται, 6 ἐν ἕξει ἄρα φρονήσεως οὔτε τὰ ἀναγχαῖα σχήματα 

15 οὔτε τὰ ἀδύνατα τῇ ἔξει αὐτοῦ ὑποχείμενα. οὕτως εἰπὼν περὶ τῆς ἘΠ 
γήσεως χαὶ τῆς xat αὐτὴν ἐνεργείας; τὰ ἀναγχαῖαλ χαὶ τὰ ἀδύνατα ἔξω 

ϑέμενος, ἐπάγει δειχνύων ἑτέραν εἶναι χατὰ τὸν λόγον τῆς ἐπιστήυιης τὴν 
φρόνησιν χαί φησιν | 

Ρ.1140488 Ὥστε εἴπερ ἐπιστήμη μὲν μετὰ ἀποδείξεως, ὧν δ᾽ 92 

50 αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν, τούτων μὴ ἔστιν ἀπόδειξις 
v > la 

(πάντα ie ἐνδέχεται χαὶ ἄλλως =e χαὶ οὐχ ἔστι βουλεύσα- 
otat περὶ τῶν ἐξ ἀνάγχης EN οὐχ ἂν εἴη ἢ φρόνησις ἐπι- 

στήμη οὐδὲ τέχνη. 

> \pe ΄ ΄. Ἁ \ \ >] 7 Nn Ἁ x ’ 5 4 

EE ὑποϑέσεως μὲν τὴν πρὸς ἀλλήλων διαφορὰν δείχνυσιν ἐπιστήμης 
1 ‘ i Π 

τῷ σι χαὶ φρονήσεως. τρία δέ ἐστι συνημμένα τὰ ἐν τῷ συλλογισμῷ παραλαμ- 5 

Bavousvae ἕν μέν, ὅτι μετὰ ἀποδείξεως ἢ ἐπιστήμη, ἕτερον δέ, ὅτι ὧν ϊ t i tT vated bd 4 
ν Ψ S ν . 

αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως ἔχειν τούτων οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις, χαὶ τρίτον 
τού- (η΄ wd [Ὁ] Cc. Ὸ ὅτι οὐχ ἔστι βουλεύεσθαι περὶ τῶν ἐξ ἀνάγχης. ἐπεὶ δὲ τὰ μ 

τῶν ἀνωτέρω δέδειχται, τό τε πρῶτον χαὶ τὸ τρίτον, ἐπὶ τούτων οὔτε 
80 προσλήψεως ἐδέησεν οὔτε ἄλλου λόγου τινὸς εἰς χατασχευήν, χατεσχ εύασε 

ὃξ μόνον τὸ δεύτερον γοργῶς ἐπαγαγὼν τὸ πάντα γὰρ ἐνδέχεται χαὶ 

ἄλλως ame Zoe δὲ ὡς ἐπάγειν τοῦτο τῷ λόγῳ ἑπόμενον τῷ ἀντι- 10 
χειμένῳ Ὅν τὸ δεύτερον συνημμένον: τὸ γὰρ συνημμένον οὕτως εἶχεν. 
ὧν δὲ αἱ ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἀλλιῶς ἔχει Ms τούτων μὴ ἔστιν ἀπόδειξις. του- 

35 τέστιν ὧν προβλημάτων at προτάσεις ἐνδεχόμεναί εἰσι, τούτων ἀπόδειξις 
ι οὐχ ἔστι. πασῶν γὰρ ἀποδείξεων αἱ προτάσεις ἀναγχαῖαι. τὸ ὃὲ τούτῳ 

> , ς 2) ΄ ‘> ia 

ἀντιχείμενον, ὅτι ὧν at ἀρχαὶ ἐνδεχόμεναι, τούτων ἔστιν ἀπόδειξις, ᾧ 

9 μὴ Β: οἴῃ. ἃ 12. 13 an περιέρχεται ἡ 19 ὥστε ἃ οὐ Aristoteles: ὧς Β 2]. 22 βου- 

λεύσασϑαι Β et Aristoteles: βουλεύεσθαι a Bl ἐνδέχεται ἃ: ἐνδέξεται B 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 20 



σι 

10 

18 

20 

25 

30 

΄ a v » 

πεται τὸ πάντα ἐνδέχεται χαὶ ἄλλως ἔχειν, ὃ δόξειεν ἂν ἔἕπεσϑαι ὡς 92: 
3 , 

ἄτοπον τῷ λέγοντι λόγῳ. ἐὐδεχαμβενον εἶναι ἀπόδειξιν. εἰ γὰρ δοίημεν 
37 9 ΄ ld 

ἐξ ἐνδεχομένων ἀρχῶν γίνεσϑαι τὰς ἀποδείξεις, πάντα ἔσται ἐνδεχόμενα 
ie 4 \ ~ as ὟΝ ~ , 

χαὶ οὐδὲν ἀναγχαῖον. δύναται d& χαὶ ἄλλως νοεῖσϑαι τὸ πάντα ἐνδέ- 

ετ 
2 δ > / ΓΑ 5 ~ ΄ , Vv Vv ᾿ , 

ἐξ ἐνδεχομένων συναγομένων ἀρχῶν. ὡς τοιαύτην ἔχειν ἔννοιαν τὰ λεγό- 
Ὧν lf > - ¢ > 

διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἀπόδειξις, ὧν at ἀρχαὶ ἐνδέχονται ἄλλως 
ὙῪ ἂν ‘ P ΄ > 
χειν, διότι πάντα τὰ ἐξ ἐνδεχομένων ap Ἵν συναγόμενα συμπεράσματα 

= { < 8 Θῃ 

x ἔστιν ἀπόδειξις. τὰ γὰρ ἀπο- 

δειχτικῶς συμπεραινόμενα ἄλλως ἔχειν οὐχ ἐνδέχεται. 

114002 ἘἘπιστήμη μέν, ὅτι ἐνδέχεται τὸ πραχτὸν ἄλλως Ρ (trait) , Β ' 5 
x 

ἔχειν: TEYVH, ὃ ὅτι ἃ 
v SF 4 \ 

METAL ἄρα αὐτὴν ἕξιν ε λόγου πραχτιχὴν περὶ 

τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαϑὰ χαὶ καχα. 

ι ῃ 

χαὶ τῆς τέχνης, εἰπὼν τὴν ἐπιστήμην ἐξ ΠΕ: τε ee χ 
- ΄ Ρ 

συυπεραίνειν OS τοῖος τὴν δὲ ὑπ εν ἐξ 
> ~ id ΄ Vv ~ 

χαντεῦϑεν αὖϑις ὅτι ἢ μὲν ἐπιστήμη οὐχ ἔστι ΤΣ ae γὰρ τῶν 

ἀναγχαίων εἶναι 7 μὴ εἶναι οὐδεὶς βουλεύεται. περὶ ταῦτα ὃ 
5 ce >\ / ‘ \ >] ἣν > [4 \ . 

ἢ δὲ φρόνησις βουλευτιχὴ χαὶ οὖχ ἔστιν ἐπιστήμη. ἔπει ὃ 

\ 

ς τὰς αἰτίας περὶ ἀμφοῖν, dt ds χαὶ τῆς 
> 

μενος ual τὴν τέχνην σὺν TH ἐπιστήμῃ διΐστησι τῆς φρονήσεως, διὰ τοῦτο 

ταῦτα προστίϑησιν, ἀποδιδοὺ 
ce ie χαὶ τῆς ἐπιστήμης διΐσταται. χαὶ οὔτε ἐπιστήμη 7 φρόνησις οὔτε 

τέχνη ἐστίν. ἐπιστήμη υὑὲν γὰρ οὐχ ἔστιν, ὅτι πραχτική ἐστι χαὶ πε 

πραχτὰ γίγνεται: πᾶν δὲ τὸ πραχτὸν ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν, τὸ Q- τ 
> \ > ΄ ν᾽ » 2 ΄ « UN ΝΞ ge ἊΣ > Vv 

ἐπιστητὸν οὐχί: οὐχ ἄρα ἐπιστήμη ἥ φρόνησις. τέχνη ὃ οὐχ ἔστιν, ὅτι 
ἑτέρα τῷ εἴδει πρᾶξις καὶ ποίησις, ὃ χαὶ ἤδη προλαβὼν εἴρηχε. ταῦτα 
οὕτως εἰπὼν τὸν τῆς φρονήσεως ὅρον συνίστησιν οὕτως ἐπαγαγών" 

΄ - > ο + ~ Yee 2 
πεται Goa αὐτὴν εἶναι ἕξιν ἀληϑὴ μετὰ λόγου πρα Re περὶ 

\ \ X “ξ 
τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαϑὰ xat xaxd τὸ μὲν ἕξιν ἀληϑῶς μετ 

. 

νὰ λαμβάνων τῆς ἐπιστήμης τε χαὶ τέχνης χαὶ τῆς φρονήσεως εἰ ἐπεὶ 

γὰρ αἱ ἐνταῦϑα ἀπαριϑυούμεναι ἕξεις εἰσὶν ἀληϑῶς μετὰ λόγου). τὸ δὲ t t i t i 3 

πραχτιχὴν ὡς μὲν πρὸς τὰς εἰρημένας ἴδιον τῆς φρονήσεως, χοινὸν δὲ χαὶ 
1 ‘ 1. | nal i 

ταῖς πραχτιχαῖς τῶν τεχνῶν. τὸ δὲ περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ayaa χαὶ χαχά, 
- ε Y> ΄ \ > “2 X ¢ \ X 

τοῦτο Wwe LOLOV τίϑησ σι τῆς φρον [OEMS χαι αἀπάρτιςξει τὸν Bo a προς 

αὐτὴν ἀντιστρέφοντα. περὶ γὰρ τὸ see ἀγαϑὰ χαὶ χαχὰ ἣ φρόνησις 
\ ΄ ~ 

χαταγίνεται, ὡς τὰ μὲν αὐτῶν εὑρίσχειν ἵνα αἵρήσηται χαὶ πῶς αὐτῶν 

Διὰ μὲν τῶν εἰρημένων τῆς ἐπιστήμης διεῖλε τὴν φρόνησιν, οὐχὶ δὲ 5 

αἱ 

15 

20 

35 

40 

NS NY δὰ ἵν - - »» 

ἐπιτύχῃ βουλεύσηται, τὰ 6& εὑρίσχειν ἵνα ἐχφεύξηται, ual πῶς αὐτῶν ἐξε- 

7 τοῦτο B: τούτων a 11 πρακτὸν B et Aristoteles: πραχτιχὸν a 13 ἕξιν εἶναι Ba 

(sed cf. v. 29): εἶναι ἕξιν Aristoteles 18 γὰρ τῶν a: τῶν yap B 25 πραχτὰ B: 

πραχτιχὰ ἃ 31 πᾶσαι---τῆς φρονήσεως (35) ἃ: om. Β 38 αὐτῶν a: αὐτὸν B 
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΄ ΄ 5 A >} ~ s \ ~ 

τάσει ἢ ἀποφυγὴ αὐτῷ περιγένηται. ἄμφω γὰρ ταῦτα φρονήσεως xatop- 92r 

ϑώματα, τό τε εὑρίσχειν τὰς τῶν ey πραγμάτων ee χαὶ 
Pee αν τα ey: rd On ᾿ Ai :γς pic Ἃ \ 
περὶ τῶν τρόπων βουλεύεσϑαι, ual? ods 7 ἐπίτευξις χαὶ ἢ ἀπ φυγὴ αὐὖ- 

τῶν περιέσεται. 

* T~ \ \ , - 1 3 ~ ΄ 

5. p.114006 Τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ πρά- 
Shiv v \ > " ΄ b) »7 ΄ 

ξεως οὐχ ἀεί. ἔστι γὰρ αὐτὴ ἣ εὐπραξία τέλος. 

Ἔπε ἊΣ Pa) ae Fi ~ a S 9 ον 
ὑπειδὴ τὴν πρὸς τὴν τέχνην διαφορὰν τῆς φρονήσεως παραδιδοὺς 

Ἁ \ ’ ’ ἋἋ ’΄ > . ΄ Ἀ 5 7% 

το τον παρέλαβε τέχνας, xdv τούτῳ εἶπε διαφέρειν πρὸς ἀλλήλας 
΄ 4 > YY χαὶ φρόνησιν, τῷ τὴν eo a ποίημά τ - 

τὰ ~ 

ἔχειν ἐκ τῆς xat αὐτὴν 
> - <3 

10 ἐνεργείας ἀποτελούμενον, ὡς οἰχοδομιχὴν μὲν οἶχον, ἀνδριαντοποιητιχὴν 

ὥς 
oS 

G2 ἀνδριάντα χαὶ ξχάστην τῶν ποιητιχῶν τὰ ἑαυτῆς, φρόνησιν δὲ τοιοῦτον 
Da. 2 5 , 

οὐδέν, εἰσὶ δὲ χαὶ τέχναι Toaxtixal τινες ἕτεραι παρὰ τὰς ποιητιχάς, ὧν 
Ἁ ΄ ~ 

τὰ τέλη οὐ ποιήματα ἀλλά τινα ἕτερα ταῖς xat αὐτὰς ἐνεργείαις End- 
΄ anes FO ear ees ΕΣ ΤΗΣ Lb VEVA, ὡς TH μὲν τῆς στρατηγικῆς ἐνεργείᾳ ἕπεται viny, TH 

15 νουιχῆς ἢ χρη το πλοῦτος, χαὶ ἄλλα τὰ τέλη ταῦτα παρὰ τὰς ἐν- 

spyetas εἰσίν, εἰχὸς ἣν τὴν φρόνησιν μίαν δόξαι τῶν BEE τεχνῶν. 

διὰ τοῦτο ταῦτα προστίϑησιν, ἵνα χαὶ τῶν πραχτιχῶν τεχνῶν δείξῃ ἑτέραν 
Ἁ 

TO Q- a 
1 
ay Ov 4 (0) 

a=) - () - R < 
οὖσαν τὴν φρόνησιν. πάσης γὰρ τέχνης ἕτερον παρ 

΄ » 

τέλος, εἴτε ποιητι 

χαὶ wy ποίημα 
ν ὦ σ εἶ Ζὰ > > ΝΜ ποῦν , 

τὸ τέλος, ἀλλ ἐστι τι ἕτερον τῇ ἐνεργείὶ 

> > Ar DMI \ » “ - >. 
20 οἷον otxos ἣ ἀνδριὰς ἡ τι ἕτερον. τῆς δὲ πράχτιχῆς 

α. ἑπόμενον παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἐνέρ- 
΄ ia ΄ ~ ~ γ \ = ~ ~ 

γειαν, ὡς ἣ νίχη τῇ τῆς στρατηγιχῆς καὶ (tH) τῆς οἰχονομιχῆς xal τῇ 

τῆς χρηματιστιχῆς ὁ πλοῦτος. διαφέρ ει οὖν χαὶ τούτων χαὶ τῶν πραχτι- 
Vv 
- χῶν sel daa 7, ppovnsts, ὅτι χαὶ αὕτη πραχτιχὴ οὖσα ἕξις αὐτὸ ἔχει τέλος 

0 πρᾶξαι χαλῶς. εἰ δὲ χαὶ χλέος πολλάχις χαὶ ἔπαινοι ἕπονται τοῖς εὖ 
΄ 5 > ~ > nn wv 

πράττουσιν, GAN οὐ τέλη ταῦτα φρονήσεως. ἦν γὰρ ἂν ὃ φρόνιμος ἄρε- 
5 A 5 Q. v δ, ~ c ~ Zee = Δ ΄ μὰ »7ὔ my Μ δ Ἁ 

Gxns, οὐ τὸ ἀγαϑὸν ἔχων τέλος τῆς αὑτοῦ ἕξεως, ὃ ἢ εὐποαξία ἐστίν, ἀλλὰ 
> ~ ~ ) -. ¥ 

τὸ ἀρέσχειν τοῖς ἐπαινέταις: νῦν δ᾽ οὐδενὸς τοιούτου ὃ τῷ ὄντι φρόνιμος 
’ > ~ Ξ 5.) σ \ ἣν OQies " > ~ 

meppovtixey ἐν ταῖς Tpaceotv, GAA ὅπως τὸ εὖ χατορϑώσῃ ἐν αὐταῖς. τ 

Ρ» “Ὁ ez σ ~ \ ΄ [-4 \ 

= 30 διὰ τοῦτο εἶπεν, ὅτι τῆς μὲν ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ 
’ ΄ ~ , Vv 5» ΄ 

πράξεως οὐχ ἀεί. πᾶσα πὰρ ποίησις ἔχει ποίημα ἐξ ἀνάγχης ἀποτε- 10 
x \ δ, ~ ~ ld 

λούμενον ἕτερον ὃν παρὰ τὴν ποίησιν, ἥ ἐστι τοῦ ποιητιχοῦ τεχνίτου 
2 Ld > Ae ar ‘ ~ ~- A » ΝΡ 4 = A ak = Ὁ» ae 

ἐνέργεια. οὐχὶ 6& χαὶ πᾶσα πρᾶξις ἔχει τέλος παρὰ τὴν recy ἕτερον. 
> ΄ > 7 ς 

ἀλλ al μὲν ὡς τέχναι πραχτιχαὶ ἔχουσι χαὶ αὐταὶ τέλος τῶν πράξεων. ἣ 
Μ \ 

35 δὲ ὡς φρόνησις πραχτιχὴ αὐτὴν τὴν εὐπραξίαν ἔχει τὸ τέλος καὶ οὐδὲν 

ἕτερον παρ᾽ αὐτήν. εἰ δὲ χαὶ ταῖς διανοητιχαῖς ἀρεταῖς συνταττομένην 

1 περιγένηται ἃ: παραγένηται Β 6 ἀεί Ba et Arist. cod. M>: ἂν εἴη Arist. vulg. 

10 οἰχοδομιχὴν a: olxodopixy B ἀνδριαντοποιητιχὴν a: ἀνδριαντοποιητιχὴ B 

11 ποιητικῶν B: πολιτικῶν a ἑαυτῆς Β: ἑαυτοῦ ἃ 19 post ποιητιχῆς haec fere 

intercidisse putaveris cite πραχτιχῆς “at τῆς μὲν ποιητικῆς τὸ τέλος B: τὸ τέλος τῆς 

φρονήσεως ἃ 20 μὴ Β: om. ἃ 22 τῇ (alterum) a: om. B OlZOVOULLAT) ¢ 

scripsi: οἰχοδομιχῆς Ba 28 ἀρέσχειν Β: ἀρέσαι a 

20* 

ιν 

~ σ 4 ΄ 

χῆς FT ὅτι τὸ τέλος ἕτερον φανερόν: ποίημα γάρ ἐστιν, 92¥ 
3 ἰ 

45 

50 
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= , ΡΞ A 5 ΄ = 2 Ἃ Ὁ ay ~ "ἡ w as 

τὴν φρόνησιν πραχτιχὴν ὠνομάσαμεν ἐνταυϑοῖ, οὐδὲν τῷ λόγῳ ἄτοπον 92» 
A ~ σ 

πεται, ἐπεὶ χαὶ πραχτιχὸς νοῦς ὀνομάζεται ὅτι περὶ πραχτὰ χαταγίνεται. 1τῦ 
5 σ 

eset οὖν ἐστιν, ὅτι ἐν διανοίᾳ ἐστὶ χαὶ ἐχ διανοίας προέρχεται, πρα- 
> J 

χτιχὴ δέ, ὅτι ἐν τοῖς πραχτιχοῖς ἐνεργεῖ. 

ν i X ~ ΄ \ 
5 p.1140°7 Διὰ τοῦτο [Περιχλέα χαὶ τοὺς τοιούτους φρονίμους 

τς © > oO x c ~ > OA \ \ οἰόμεϑα εἶναι, ὅτι τὰ αὑτοῖς ἀγαϑὰ xal τὰ το 
νανται ϑεωρεῖν: εἶναι δὲ τοιούτους γούμε 

χοὺς χαὶ πολιτιχούς. 

ἘΞ - τ > ~ Oo ae a σ =, 5) oe ἀ , . \ \ 
Εἰπὼν ἐν τῷ ὅρῳ τῆς φρονήσεως. ὅτι περὶ τὰ ἀνθρώπῳ ἀγαϑὰ χαὶ 

t id , ~ ~ ~ ΄ 

10 χαχὰ πραχτιχή ἐστιν ἢ φρόνησις, συνίστησι τοῦτο ἀπὸ τῆς .χοινῆς ὗπο- 20 Ξ 

ΤΣ ἀν: γάρ, φησί, περὶ τὰ τοιαῦτα ἢ φρόνησις, διὰ τοῦτο [Περι- 

χλέα χαὶ τοὺς χατὰ []εριχλέα φρονίμους εἶναι BEES ὅτι ἄνϑρω- 
C ποι ὄντες δύνανται ϑεωρεῖν τὰ ἑαυτοῖς ἀγαϑὰ χαὶ τὰ τοῖς ἄλλοις dvdow- 

Σ ς 5 ΄ 5 tf) 7 ὯΝ > 7 Ἁ Ὁ 

Tors ἡ ἄνθρωποί εἰσι. ὑπολαμβάνομεν δὲ εἶναι τοιούτους τοὺς οἰχονομι- 
5 “ \ ~ , e as 

15 χοὺς ual πολιτιχούς. οἵ Te γὰρ οἰχονομιχοὶ τοιοῦτοί εἰσιν ὡς δύνασϑαι 

ϑεωρεῖν τὰ ἑαυτοῖς ual τοῖς συνοιχοῦσιν ἀγαϑά, οἵ τε πολιτιχοὶ ὡσαύτως 
\ 

τὰ ἑαυτοῖς χαὶ τοῖς συμπολιτευομένοις, ὡς τὰ υὲν αἱρεῖσϑαι, τὰ GE ἀπο- Ww 
΄ »: ἈΠ... X 2 2) = ae μ᾿ 2 ie hed ed >. Zz 

βάλλεσϑαι, ἐχεῖνοι μὲν ἐν ἐλάττοσιν, οὗτοι δὲ ἐν μείζοσι τὴν ἕξιν ἐνδειχνύ- 
υενοι. διὸ χαὶ οἱ πολιτιχοὶ τῶν οἰχονομιχῶν ϑαυμαστότεροι. ὥστε χαὶ 

3 5» 

20 ὅταν of σοφοὶ τὸ ϑεῖον φρόνιμον ὀνομάζωσιν ὡς ἐξ ἐχείνων τῶν οἰχονομι- 

χῶν “OL πολιτιχῶν ἀνδρῶν πρὸς ἀρχέτυπον ἐχεῖνο τὸ τῆς φρονήσεως ὄνη- 

Uo μεταφέρουσι, σὺν λόγῳ χαὶ τάξει χαὶ ἁρμονίᾳ διοιχοῦν ual σῶζον τὴν 

ἐξ αὐτῶν σύμπασαν ποίησιν. Get ἄρα τοὺς ὀρϑῶς οἰχονομεῖν χαὶ πολιτεύ- 

εσϑαι βουλομένους πρὸς ἐχεῖνο ποιεῖσθαι τὴν μίμησιν μετὰ πλείστης ἐπι- 80 
\ ΄ ~ σ κ᾿ hae ~ > ~ 5 

OTAGLAS χαὶ προσογΎς: ἵνα σὺν τῷ ἀγαθῷ οἰχονημηηντες “AL πολιτευόμενοι τῷ σι 

΄ Ἁ \ σ > / \ 4 A ΄ν. ‘ A x [4 

EALTOVS TE XAL ὅλας οἰχίας χαὶ πόλεις GWLOlSY χαὶι πρῶς TOV ποϊησαντα 
’ 

ϑεὸν ἀπο φέροιξν. 

ἊΝ , 

p. 1140011 “Evdev τοι χαὶ me σωφροσύνην τούτῳ το Ὁ}: Ξ 
~ ᾿ , 

ουσι τῷ ὀνόματι, ὡς σώζουσαν τὴν φρόνησιν. G ot τῇ 

80 τοιαύτην ὑπόληψιν. οὐ γὰρ πᾶσαν OT δ στῶν ΠΤ τα ρει, οὐδὲ 
ῶ- διαστρέφει τὸ ἡδὺ χαὶ τὸ λυπηρόν, οἷον ὅτι τὸ τρίγωνον δύο 

7 ae 9 Ὑ y “Ἁ b) ΕΑΝ ἌΝ τὰ \ Sigel , 
ὀρϑαῖς ἴσας ἔχει ἢ οὐχ ἔχει, ἀλλὰ tas περὶ τὸ πραχτόν. 

τὶ TO αὐτὸ β pe} βαιοῖ xat διὰ τοῦ τῆς Gearpoasuvys ὀνόματος. λέγω ὃὲ 80 

eda τὸ ὅτι περὶ τὰ τῷ ἀνθρώπῳ ayada ἣ χαχὰ ἕξις ἐστὶν ἢ φρόνησις. σω- 

8 χαὶ Ba et Arist. codd. νου; χαὶ τοὺς Arist. vulg. 9 ὅτι ἃ: ὅτε B 23 οἰχονομεῖν 

a: οἰχονομιχοὺς Β 28 ἔνϑεν tor B: ἔνϑεν a et Aristoteles 28. 29 προσαγορεύουσι 

B: προσαγορεύομεν a et Aristoteles 30 διαφϑείρει a et Aristoteles: σώζει B 

31 δύο Β: δυσὶν a et Aristoteles 
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φρησύνη ὰρ εἴρηται παρὰ τὸ σώζειν τὴν φρόνησιν. μετὰ γοῦν τὸ ἐτυμο- 92. 

λογῆσαι τὴν Berpeeah ya μεταλαμβάνει τὸ τῆς φβθλήπεως ὄνομα: εἰς τὴν 
ὅπ 

ὑπόληψιν ss La οὖσαν τῆς ede, ws. ὑπόληψις γὰρ ἥ τε δόξα χαὶ 

ἥ ἐπιστήμη χαὶ ἢ φρόνησις, ὡς εἰς γένος fea τὴν ὑπόληψιν, 
5 UAL φησι τὴν σωφροσύνην τὴν τοιαύτην Beary σώζειν μόνην, τὴν περὶ 40 

τὰ ἀνθρώπῳ ἃ πῆ χαταγινομένην ἣ τὰ χαχά; GAN οὐ πᾶσαν ἁπλῶς" 

χαὶ δείχνυσι τοῦτο ἐχ τοῦ ἐναντίου, λέγω δὴ τοῦ μὴ σωφρονεῖν, ὅ ἐστιν 

ἢ τοῦ ἡδέος χαὶ τοῦ λυπηροῦ ἐπιχράτεια. οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἀπόλλυσι πᾶ- 
“ » ee A ς΄ ry 1 > σ ΕΣ Ρν το oT \ ey \ tats 

σαν ἣν αν τις ειποι UTOATYLY, (οἷον VA τις ἔρει. OTL τὸ FOU χαι τὸ λΛυπὴ- 

10 ρὸν ἐπιχρατοῦντα ἔν τινι διαφθείρει χαὶ διαστρέφει τὴν περὶ τοῦ τριγώνου 

ὑπόληψιν), ὥστε τῶν τς ὄντος τοῦ δύο ὀρϑαῖς ἴσας εἶναι τὰς γωνίας ad- 
τοῦ, ee ὅτι οὔκ ἔχουσιν οὕτως, ἀλλὰ δύνανται ε 

A ὀρϑαὶ ἢ ἄλλο τι ὃ εἰσάγει ἀπόφασιν τοῦ δύο ἔχειν ὀρϑὰς τὸ τρίγωνον. 4 

οὐδεμίαν γὰρ ἔχει χοινωνίαν τὸ χατ᾽ αἴσϑησιν ἡδὺ χαὶ λυπηρόν, περὶ ἃ ἢ 

15 σωφροσύνη χαταγίνεται, πρὸς τὰ τοιαῦτα ϑεωρήματα χαὶ τὰς περὶ αὐτῶν 

ὑπολήψεις, ἀλλὰ τὰ φϑειρόμενα ὑπὸ τῆς xat αἴσϑησιν ἡδονῆς αἱ περὶ 
πραχτὰ ὑπολήψεις εἰσί. πραχτὰ δέ εἰσιν, ἃ πράττοντες χαὶ μεταχειρι- 

ζόμενοι ἣ χατορϑοῦμεν ἣ ape see are ¥, τὸ μέν, ὅταν ἢ φρόνησις σώζηται, 
ὃ χαὶ σωφρονεῖν ἐστι, τὸ δέ, ὅταν αὕτη μὴ σώζηται, ὅ ἐστι τὸ μὴ σω- 50 

20 φρονεῖν. χαὶ σώζεται μέν, ὅταν μήτε τῇ λειότητι τῆς ἡδονῆς 6 λόγος 
νιχᾶται μήτε τῇ τῆς λύπης τραχύτητι, ἀπόλλυται δέ, ὅταν 6 λόγος τῇ 

ΤᾺ ΓΞ το δὰ A Ἐῶ ΝΩ͂Ν ἢ τὸς Bar MG e> ‘ > κι σε Ὁ \ a e PS / 

GUVELEDYUEVY) (λογία ἐνοιοώσιν. ὡς τὴν μὲν TOOVYY OLWXELY OLA τὴν ρᾶστοω- 

΄ Es \ wv \ ΄ Ὁ \ o> \ \ 5 nN 

νὴν χαὶ ἄνεσιν, τὴν δὲ λύπην φεύγειν διὰ τὸ DABepov χαὶ ἐπίπονον. ὃ 

ἐν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀνθρώπων ἔστιν ἰδεῖν γινόμενον διὰ μὲν τὴν ἥδονὴν 
> ~ ~ ε ΄ ~ ΕΝ " ἌΣ nee. ke 

25 τὸ αἰσχρῶς Cry αἱρουμένοις, διὰ δὲ τὴν fen τὸ Cy σπουδαίως ἐχχλί- 
9 ~ 5 4 , 

νουσι. ταῦτα λέγων ᾿Αριστοτέλης δόξειεν ἂν μέχρι τῆς σωφρο σύνης ἱστᾶν 98: 
χαὶ τῶν xat αὐτὴν πραχτῶν τὴν ἐνέργειαν τοῦ ὀρϑοῦ λόγου χαὶ τῆς i i | t ᾿ i 

φρονήσεως. τὸ γὰρ ἡδὺ χαὶ τὸ λυπηρὸν μόνῃ δοχοῦσιν ὑποχεῖσϑαι τῇ σω- 
> 

φρησύνῃ. χαὶ τούτων ἐπιχρατοῦντος τοῦ λόγου χατορϑοῦσϑαι αὐτήν. νιχω- 

80 μένου ὃὲ ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀχρασίαν χαὶ ἀχολασίαν, ἕξεις ἀσχήμονας; ταῖς ψυ- 

χει: ἐπιγίνεσϑαι. ἀλλὰ ποῦ ησῦμοῦ ἀνδρείαν χαὶ ἐἰκσισύνην, εἰ σωφροσύνη 

μόνη σώζει τὴν φρόνησιν; ἣ γὰρ ἄλλην τινὰ ἕξιν παρὰ τὴν φρόνησιν ἐπὶ 5 

τῶν δύο τούτων ζητήσομεν, ἥτις ἄξει τὰς ψυχὰς χαὶ εἰς τὴν τούτων χα- 
τύόρϑωσιν, ἣ πᾶσαι σωφροσύναι ῥη  ήθοντοὶ; χαὶ ἔσται μία τῶν πραχτιχῶν 

35 ἀρετῶν τὸ χῦρος ἁπασῶν ἔχουσα, GAN οὐ τρεῖς ἔσονται χατὰ γένος, χα- 
Vos παραδέδοται. λέγω Gy ἀνδρεία διχαιοσύνη χαὶ σωφροσύνη. τί δὴ 

\ ~ , ~ σ 5 5 5 s,s, 74 

πρὸς ταῦτά φαμεν: πρῶτα μέν, ὅτι ἀδελφαὶ ἀλλήλων αἱ ἀρεταὶ χαὶ πολ file 
/ 

τῷ 
ουσαι πρὸς ἀλλήλας τὴν ὁμοιότητα, ὥστε χαὶ ἀλλήλαις συνεισφέρεσϑαι 

1. 2 ἐτυμολογῆσαι B: ἑτοιμολογῆσαι ἃ 4 ὡς Β: om. ἃ 6 πᾶσαν Β: πᾶσα ἃ 
9 εἴποι Β: εἴπη a οἷον---πόληψιν (11) a: om. B ἐπιχρατοῦντα scripsi: ἐπιχρατοῦν- 

τὸς ἃ 11 ἴσας Β: ἴσαις ἃ 14 τὸ xat’ ἃ: αὐτὸ zat Β 20 τῇ λειότητι Β: τὴν 

λειότητα ἃ 25 αἰσγρῶς ζῆν bis B aipovwévots scripsi: αἱρούμενοι Ba 27 λόγου 1. [ ἱ ρου! 
B: om. ἃ o2 παρὰ B: περὶ ἃ 33 ζητήσομεν Β: ζητήσωμεν ἃ 90 χατὰ γένος Β: β νὰν eid kel iene Mean! ‘ 

κατὰ TO γένος a 37 φαμὲν B: φατέον ἃ ὃ8 φέρουσαι B: φέρουσι ἃ 
ἡ ὡ ry : 
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΄ > / ~ 5 ~ 5 ΄ 

ὡμολόγηνται: χαὶ οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ ὁ περὶ μιᾶς αὐτῶν λόγος παρεισά- 93r 
εν \ ΄ ΄ σ . ρος 

yer χαὶ “τας λοιπᾶς. DEUT aes OTL TOADELOY, 
= 

΄ A 5 

τὰ ἡδέα χαὶ τὰ λυπηρὰ χαὶ οὐ 10 
΄ say ; x ~ 5 ΄ ΄ 

πάντα ταῖς πάσαις ὑπόχεινται, ὅταν εἰδιχῶς αὐτῶν ἐχάστη λαμβάνηται, 

ἁπλῶς δὲ ἡδέα χαὶ λυπηρὰ Neyeueves χαὶ ἡδονὴ χαὶ λύπη ταῖς πάσαις 
> ~ we ro) 5 ὑπόχεινται. διὰ τοῦτο ual χαϑόλου ὁ ᾿Αριστοτέλης, ὡς ual πρότερον εἴρη- 

ται, ἔφη πὶ υὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα αἱρούμεϑα, διὰ GE τὴν λύπην, 
= 5 2 ΚΩ͂Ν SX. ἐς \ 1) ΓΞ 2 Νώ Ξ {ςς Φ ~ σ 

τῶν χαλῶν ἀπεχόμεϑα.: λέγει δὲ χαὶ [ἰλάτων ἐν Νόμοις: “᾿οὐχοῦν ἕνα 5 
X ε ε - “ Q~ ΡΥ >i So oh raed, 2 Ἢ a oe 

υὲν ey ἑαυτῶν ἕχαστον τιϑῶμεν, δύο GE χεχτημένον ἐν ταὐτῷ ξυμ.- 
, \ v a ΄ e \ \ OS, Pep) ΄ 

βούλω ἐναντίω τε χαὶ ἄφρονε, & προσαγογεύομεν ἡδονὴν χαὶ λύπην; ὡς 
~ ~ c) ~ ~ 5 ~ ‘ 

10 τῆς ἡδονῆς χαὶ τῆς λύπης παϑῶν οὐσῶν χοινῶν χαὶ ἀχολουϑουσῶν ἐπὶ 
ve , 5 , vs ᾷ “ 

πράξεως πάσης, ἀφρόνων μὲν χαλουμένων διὰ τὸ ἄλογον, συμβούλων δὲ 
- ε - : ~ oO , = 3 

τῷ ἀνθρώπῳ ὑπαρχουσῶν διὰ τὸ πανταχοῦ ὥσπερ Orotibestda. τῷ ἀνϑρώ- 
ι ‘ - ‘ ' 

\ \ ς τς ~ >i »Ὶ ΄ aS aan ὁ DA ΄ ς " 

TM τὴν μὲν αἱρεῖσθαι, τῆς ὃὲ ἀπέχεσ sian. τρίτον δ᾽ ἐπὶ τούτοις οὐ τὴν 
> ~ ~ > ry > 35 Pe 

εἰδιχῶς σωφροσύνην ἐνταῦϑα ὁ ΠΣ Nits εἶπεν ἀλλὰ τὴν χατὰ χηινοῦ 20 
\ ~ > ~ is >] ΄ ΄ ΄ 

15 λεγομένην ἐπὶ πασῶν ἀρετῶν. ἢ vey γὰρ εἰδιχὴ σωφροσύνη ἢ ὡς μία | i ἷ ii | | Th HA \ 
΄ - - b) ~ D) ae ~ ’ ΄ > \ 

λαυβανομένη τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν; οὐχ ἁπλῶς περὶ πάντα τὰ ἡδέα χαὶ 
> WA | \ \ - ec ‘ 

λυπηρὰ (καταγίνεται, ἀλλὰ περὶ μόνα τὰ χατὰ γεῦσιν χαὶ ἁφήν, εἰσὶ δὲ 
= ene = Vy as ΕΞ. , aN <A ae. Ne = a 2 \ Pan ΩΣ = ‘ 

ἕτερα ἧδέα χαὶ Χοπηράλ, περὶ ἃ ἢ avopeta. εἰ γὰρ χαὶ τὰ φοβερὰ χαὶ 
5 5 , , cnr ,~ 

ϑαρσαλέα ὑποχείμενα ταύτῃ λέ ee ἀλλα YE χαὶ τούτοις ἡδοναὶ χαὶ λῦ- 
σι - id , 33 ΄ > bh 

20 παι FOIE nainanky yap εὑρεῖν ἡδέα ἐλπίζοντες, δεδοίχαμεν 
AA Αἵ ΄ 55 ἋἽ2 5 ΄ > ΄ 2 \ ~ 

OF λυπηρὰ ὕποπτ TEVOVTES, αλλ 000 Y, οιἰχαιϊιησυνη ἐχτὸς ἡδέων χαὶ λυ- 3ὅ 

. 

πηρῶν. ἀδιχεῖ γὰρ ὃ ἀδιχῶν ἐν διανομαῖς te χαὶ συναλλάγμασιν, 760 τι 

ἑαυτῷ πε τρύποισασυαι προϑυμούμενος, χαὶ μηχανᾶται μὴ ἀφαιρεϑηναί τι 
~ , ~ 

προσὸν χαὶ πάντα τὴν λύπην ἐχχλίνων. ἣν ἢ τοῦ προσόντος αὐτῷ περι- 
~ 5 ΄ ar as la \ δι ~ A c ~ 

25 TOLELTAL ἀφαϊρεσις. O GE OLXALOS WOVOY TO οΟἰχαιϊιοπραῖξιν TEAGS εαυτῳ τι- 
‘ i τ ‘ = 

Yéuevoc τῆς βιώσεως πάντα τὰ τοιαῦτα ἡδέα χαὶ λυπηρὰ παρὰ φαῦλην 
ϊ | i ii Ἢ 

ἡγούμενος, μόνου τοῦ διχαίου ἀντιλαμβάνεται. ὁ μὲν οὖν ἐπὶ πάντων | she 

ἁπλῶς ἡδέων χαὶ λυπηρῶν τὴν τοῦ λογιζομένου μορίου τῆς ψυχῆς φυσιχὴν Ξ 

τηρῶν ἐπιχράτειαν, ὡς ὑπὸ μηδεμιᾶς ἡδονῆς ἢ λύπης αὐτὸ χαταχυριεύ- 
30 εσϑαι, εἴη ἂν οὗτος ὁ ἁπλῶς σώφρων ὡς see: ἔχων τὴν φρόνησιν χαὶ 

ταῖς ἀρεταῖς ἁπάσαις χοσμούμενης, εἰδιχῶς δ᾽ ἂν λέγοιτο σώφρων ὃ τοῖς 

χατὰ γεῦσιν χαὶ ἀφὴν ἡδέσιν οὐδαμῶς ὑποχείμενος χαὶ αὐτὸς ταῦτα τῷ 

λογιζομένῳ ὑποτιϑέμενος χαὶ τὴν αὐτῶν ἀεὶ παρατάσσων eee ὡς 

ἂν μηδέποτέ τι αὐτῶν τὴν εὐγένειαν χαταχρονη τοῦ χρείττονος. ὥστε ὁ 35 

35 ᾿Αριστοτέλης ἐνταῦϑα σωφροσύνην οὐ τὴν εἰδιχὴν εἴληφεν ἀλλὰ τὴν χοινὴν 

χαὶ πασῶν ἐξαχουομένην τῶν ἀρετῶν. χαὶ οὐ μόνον δι σωφροσύνης τὸ 

χοινὸν χαὶ εἰδιχὸν εὑρίσχομεν παραλαμβανόμενον. ἀλλ᾿ ἔστι τοῦτο χαὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων εὑρεῖν. ἥ τε γὰρ διχαιοσύνη λέγετα! μὲν εἰδιχῶς ἢ ἐπὶ τῶν 

συναλλαγμάτων χατορϑουμένη χαὶ τῶν διανομῶν. λέγεται δὲ χαὶ χοινῶς 
\ 

40 οὐ μόνον παρὰ τῷ ᾿Αριστοτέλῃ ἀλλὰ χαὶ παρὰ tot wa ~~ ς, 2 o ~ ΤΑῚ a Φ G Φ ἐπὶ Δ ῃ- — x R ὑπ 

1 ὁμολόγηνται Ba 5 πρότερον] 11 2 p. 110469 7 [Ιλάτων ἐν Νόμοις] I p. 6446 

8 ἕχαστον αὐτὸν Plato 13 τῇς B: thy a 17 xataytvetat — λυπηρά (18) a: 

om. B 22 ce Bes om «a 33 παρατάσσων B: ὑποτάσσων a 
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νομιμότης ὠνόμασται τὰ παρὰ πασῶν ἀρετῶν τηροῦσα ϑεσμὰ χαὶ νόμιμα. 98: 
φυσιχά τε ὁμοῦ χαὶ πολιτιχά. τὸ γὰρ τηρεῖν τὸ οἰχεῖον τῶν τῆς ψυχῆς 40 

ἐχάστου μορίων. ὡς τὸν λόγον μὲν ἔχειν τῶν παϑῶν χυριεύοντα χαὶ τὴν 
~ x Sd 

οἰχείαν οὕτως τηροῦντα εὐγένειαν, Vouoy δὲ τῷ μὲν λόγῳ ὑπείχοντα ὡς 
χυρίῳ χαὶ βασιλεῖ, τὴν δὲ ἐπιϑυμίαν ὑποτάσσοντι χαὶ πείϑοντι συνυπεί- 

χειν αὐτῷ τῷ λαχόντι βασιλεύειν 2x φύσεως τῆς ἁπλῶς δικαιοσύνης, ὃι- 
χαίως ἄν τις ϑεῖτο ἴδιον μάλιστα. ἕπεται δὲ τῇ τοιαύτῃ ἕξει χαὶ περὶ 
τὰ πολιτιχὰ δίχαια ἐξ ἀνάγχης ἀχρίβεια χαὶ Te ἀλλὰ χαὶ ἀν- 45 

δρείαν πῶς οὐχ ἄν τις ἐρεῖ χοινῶς te χαὶ ἰδίως ἄξιον λέγεσθαι; τὸ γὰρ 

ἁπλῶς πρὸς πάντα τὰ πάϑη yevvatws ἐνίστασϑαι χαὶ ἀντωπεῖν ἐ χαρδδ: 
μυχτὶ τῷ τῆς ψυχῆς ὄμματι πρὸς πάσας xual παντοίας αὐτῶν προσβολάς, 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὴν τῶν ἀναγχαίων τὴν ἔνδειαν παρ᾽ οὐδὲν ἡγεῖσθαι χαὶ τῆς 
ζωῆς ἀφειδεῖν ὡς μηδενὶ τῶν παραλόγων ὑποπεσεῖν, πῶς οὐχ ἔστιν εὐτολ- 
μίας οἰχειότατον μάλα χαὶ τῆς χατὰ Ψυχὴν γενναιότητος. ἔνϑεν οἶμαι 

χαὶ τὸ ἀνταχόλουϑον ἀλλήλαις περὶ αὐτῶν εἴρηται. ὀρϑῶς ἄρα ᾿Ἀριστο: 50 

τέ m5 χοινότερον ἐνταῦϑα a τὴν ΠΡ ΡΡΕΘΌνΗΝ: σώζουσαν αὐτὴν τὴν 

φρόνησιν εἴρηχεν, ὡς τῇ ἑαυτῆς χατορϑώσει τὸ ἐλεύϑερον τηροῦσαν χαὶ 

αἀχατάπτωτον τῶν τῆς ψυχῆς υορίων τῷ χρείττονι. ὅρα OF ὅτι χαὶ εἰπὼν 

uy πᾶσαν ὑπόληψιν διαστρέφειν τὸ ἡδὺ χαὶ λυ πηρον ἀλλὰ τὰς περὶ τὸ 
πραχτόν, χαϑόλου τοῦτο εἶπεν. οὐ aE τὸ KATA THY εἰδιχὴν swo Ῥροσύνην 

πραχτὸν μόνον πραχτόν ἐστιν, GAA τὰ χατὰ πᾶσαν THY πραχτιχὴν ἀρετὴν | 
χατορϑούμενα πραχτὰ ἀγαϑὰ χοινῶς ἐστί te χαὶ ὀνομάζεται. 98 ν 

‘ 
- Ρ. 1140616 At μὲν yap ἀρχαὶ τῶν πραχτῶν τὸ οὗ ἕνεχα τὰ πρα- 

“utd? τῷ OF Gtegdapudvw Gv ἡδονὴν 7 λύπην οὐ φανεῖται ἀρ- 

ὲ δεῖν τούτου ἕνεχα οὐδὲ διὰ todd aipetadar πάντα 
ς᾽ Hot ἀνάγχη 
᾿ 

{ / - se 
τὰ AVUOWTLVYA 5 

σε τ \ 

\ Vv ‘ ig / 

χαὶ πράττειν: ἔστι yap ἢ χαχία φϑαρτικὴ ἀρχῆ 

ἤνησιν ἕξιν εἶναι μετὰ λόγου ἀληϑῆ. περ 

ἀγαϑὰ πραχτιχήν. 

Δείχνυσι πῶς ἢ σωφροσύνη περὶ ἡδονὰς χαταγινομένη χαὶ λύπας (τὴν φρό- 
νησινὴ τῇ ψυχῇ σώζει, χαί φησιν ὡς αἱ ἀρχαὶ τῶν πραχτῶν τὰ τελιχά ἐστιν 

αἴτια. εἰς ταῦτα γὰρ ἀφορῶντες χαὶ ταῦτα ἑαυτοῖς ὡς ἐφετὰ Beate Evol πρό- 

τερον, οὕτως “ΕπυχΞ θοῦ μεν ταῖς πράξεσι. πραχτὰ δέ φησι τὰ χατορϑού- 

αξνα διὰ πράξεων ἐνεργήματ = ὧν ἕχαστον διά τι τέλος ἐνεργεῖται, ἣ ἁπλῶς iT 
εὖ ~ ΜῈ Κι , ΄ ΄ pA i] 

ἀγαϑὸν ἢ doxody ἀγαϑόν. ᾧ οὖν τῶν ἀνθρώπων 6 λόγος ὑπὸ ἡδονῆς ἵ 10 

τῆς : fey 
i co) lt ὑπὸ 

ane , > 4 es σ > et . \ “Ἀ 

λύπης χαταχρατούμενος διαφϑείρεται ὥσπερ ὀφθαλμὸς ὧν 

τοῦ χαταχρατοῦντος τυφλώττεται πάϑους, χαὶ οὐχ ὁρᾷ τὴν ἀρχὴν εὖ ae 
5 v 555 - ~ ΄ > , > ~ 

ἥτοι τὸ τελιχὸν αἴτιον, ἀλλὰ det αὐτῷ μελέτης, ἵνα ἀνανήψῃ ἀπὸ τοῦ 

Ι παρὰ Β: πέρὶ ἃ 5 ὑποτάσσοντι χαὶ π 
, 

ϑοντι ἃ: πατάσσοντα χαὶ πείϑοντα Β Elt 

6. 7 διχαίως Ba: an διχαιοσύνης 7 ϑεῖτο ie V7 τὸ a δὲ B: δὴ 24 οὐ Β: 
εὐϑὺς οὐ ἃ et Aristoteles betes Ba: φαίνεται Aristoteles 24. 25 ἀρχὴ B et 

Arist. codd. KbMb: ἡ ἀρχὴ a et Arist. vulg. 25 évexa Ba et Arist. codd. Kb M>Ob; 

évexev Arist. vulg. 29. 30 thy φρόνησιν addidi: om. Ba 
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΄“ rire ~ > , ~ b) Q.~ > ΄ὔ ὌΝ \ ΄ ΄ ‘ 

πάϑους χαὶ ἁπλανῶς ἐντρανίσῃ τῷ ἀγαϑῷ. ἀπείργει Ge χαὶ τούτου Ἢ 98ν 
2 , ~ 

ἐμπαϑὴς διάϑεσις ὀχνηρὸν ποιοῦσα thy ὑπὸ ταύτης χρατούμενον πρὸς τὴν 
Vv , Ψ ΖΝ ἡ 3 

ἔρευναν, ὥστε χαὶ πεπλανημένως ἔχει περὶ τὴν ὄρεξιν καὶ ἄλλου ἀντ᾽ 
\ ἄλλου ἐφίεται χαὶ περιπίπτει τῷ χείρονι. τὸ δὲ οὐδὲ δεῖν τούτου ἕνε- 15 

> \ Seek ~ ? (~/ ~ © ΄ \ ΄ κεν ΓΚ ΟῚ - “» ΄ 

5 χα οὐδὲ διὰ τοῦϑ᾽ αἱρεῖσϑαι πάντα χαὶ πράττειν δεῖ νοεῖν ἐξζαχού- 
- - Bla "6 ani in 

οντας τὸ οὐ φανεῖται. τῷ γὰρ Ov ἡδονὴν ἢ λύπην ΘΕ ΟΠ τὸν 
“- VQ)? τε ΕῚ \ vA 4 \ \ YW. Ἵ 

νοῦν οὔϑ᾽ ἢ ἀρχὴ φαίνεται, ἤτοι τὸ τελιχὸν αἴτιον οὔτε τὸ δεῖν Evexa 
~ ~ S ~ ΄ ? ¢ ~ ΄ - 

τοῦδε τοῦ τέλους, “al διὰ τοῦτο Tov’ αἱρεῖσϑαι χαὶ πράττειν, ἵνα τοῦ 
» » - ΄ Py en ΣΑΙ ΄ ς x ~ ΄ 

ὄντως ἀγαϑοῦ τέλους ἐπιτευξώμεϑα. ἣ γὰρ χαχία φϑαρτιχὴ τοῦ τέλους, 

10 ἤτοι χρυπτιχή τις. ποιοῦσα Hus εἶναι δοχεῖν τὸ ἀγαϑὸν παρὰ τὸ ἐμπα-΄ 

ϑὲς διὰ τοῦ πάϑους ὡς σχότους βαϑέος αὐτὸ ἀφανίζουσα. ταῦτα εἰπὼν 20 

ἐπάγει πάλιν τὸν ὅρον φρονήσεως ὡς συμπέρασμα τοῦ συστάντος ἐπιχει- 
~ ~ Sr id ~ 

ρήματος, 2% τοῦ τῆς σωφροσύνης ὀνόματος ὡς ἀναγχαίως ἑπομένου τοί 

τὴν φρόνησιν ἕξιν εἶναι μετὰ λόγου ἀληϑοῦς περὶ τὰ ἀνϑρώπι- 
, = ae A 

15 va ἀγαϑὰ πραχτιχήν. μετὰ λόγου μέν, ὅτι πᾶσα πρᾶξις ἀνθρώπου 

μετὰ λόγου: σύνεστι γὰρ 6 λόγος τῷ ἀνθρώπῳ ἐν πάσαις πράξεσιν: ἢ 

ποῦ ὃ λόγος ὃ se ἐστίν, ἐπεὶ χαὶ χατὰ τὸν λόγον 4 ἀνϑρωπος" 

γὰρ πάθη χοινὰ χαὶ τοῖς ἀλόγοις: πλὴν ἔνϑα μὲν τηρεῖται ἢ φρόνησις 2 

Hoes ὄντος TOD πράττοντος, ἀληϑὴς χαὶ ὃ λόγος, ἅτε χαὶ χρίνων περὶ 
~ la = 5 a Μ Qh \ = am =, NE 2 ‘ , Ρε Ἀ 

20 τοῦ τέλους ὀρθῶς, eva δὲ μὴ τηρεῖται, ψευδής, ὅτι χαὶ πλανώμενος τὸ 
x 3 Qs C4 ~ ¢ > oO! ὌΝ μον τ τασῖν \ ~ \ wee) X\ > 

uy, ἀγαϑὸν αἱρεῖται ὡς ἀγαϑόν. διὰ τοῦτο xal τῷ μετὰ λόγου τὸ ahy- 

thoos πραστεῦει χεν, ὡς ψευδοῦς ὄντος τοῦ λόγου παρὰ τῷ πλαάνητι. τὸ 

ὃξ 1 roe διὰ τὴν προαίρεσιν. δεῖ γὰρ προαιρέσεως, ἵνα πρᾶξις γένη- 

ται ἄνευ γὰρ πρυαιρέσεως θεωρῶν ὃ λύγος τὸ ἀληϑὲς ϑεωρητιχὸς μόνον 

τῷ σι ἐστίν, οὐ πραχτιχός. 

ρ.11400υ91]1 ᾿Αλλὰ μὴν τέχνης μὲν ἔστιν ἀρετή, φρονήσεως ὃ 80 

ae 

> 3 X 3 ~ 

‘Erepov ἐπιχείρημα, διϊστῶν χαὶ αὐτὸ ἀπὸ τῆς τέχνης τὴν φρόνησιν. 
> \ \ , 

δι᾿ ὧν ao γὰρ εἰπε TPOTEDOYV. τὴν TOOS THY ont στ ἤμην αὐτῆς συνεστησα- 

= - 

; 

S ἊΝ 2 ru. ¥ \ X\ 

80 to ἑτερότητα. δι’ ὧν δὲ pet ἐχεῖνά φησι τὴν πρὸς τὴν τέχνην διαφο- 
΄ > cy σ \ 

ony αὐτὴς TAOLGTAVEL, OUVAILEL O00Y τοῦτο φησιν. οτι μεν φρόνησις 
7 εἰ 

ἀρετή. ἢ δὲ τέχνη οὔ: οὐχ ἄρα τέχνη ἣ φρόνησις. πόϑεν δέ, ὅτι οὐ; αρετὴς Ἢ & Tey VT 0 ΠΧ 10% toy 1 ἢ Peovyots, τ ξ DE, OTL OUX 

, ΄ σ ~ ΄ 5 5 

τέχνη χαὶ ὅτι ἢ « φρύνησις ἀρετή; ὅτι τῆς μὲν τέχνης ἐστὶν ἀρε- 83 
b} >\ ΄ \ , v 

φρονήσεως οὐχ ἔστιν, ἀρετὴ δὲ τέχνης χαὶ τεχνίτου τὸ Ev- 
\ 5" ~ y , “ὦ 

35 τεχνον χαὶ τὸ περὶ τὰ οἰχεῖα ἔργα καὶ τὰς πράξεις χατορϑωτιχὸν τῶν δε- 
, Vv ΄ ’ / Ἃ 5 /> ΄ ’ 

όντων. ἔστι γὰρ Sees τὸν τεχνίτην 7 Ot ἀμέλειαν χαὶ ῥαϑυμίαν 

τὴν περὶ τὰ τεχνητὰ ἣ διὰ τὸ μὴ τέλειον εἶναι περὶ ἃ ἐνεργεῖ χαὶ ἐνερ- 
‘ 

1 ἐντρανήση Ba 8 τοῦδε B: tov a 9 τέλους B: τέλος a 14 ἀληϑοῦς Ba 

et Arist. Mb: ἀληϑὴ Arist. vulg. 20 Ψευδής B: ψεῦδος a 23 πραχτιχὴν B: πρᾶχτι- 

χὸν a 29 αὐτῆς B: αὐτὴν a 30 éxetva B: ἐχείνην a 51 παριστᾶναι a: 

παριστᾶ B 94 τέχνης καὶ τεχνίτου Β: τέχνη; καὶ τεχνίτην 8 
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΄ Φ 5 

Ἰάζεται, φρονίμου δὲ ἁμαρτία ἣ φρόνιμος οὐχ ἔστι, διὰ τοῦτο οὐδὲ χαχία, 98ν 
+>. > x ΄ 5 ) > | ~ > \ ὥστε οὐδὲ ἀρετὴ φρονήσεως, GAR αὐτὸ τοῦτο ἢ φρόνησις ἀρετή ἀρετὴν 

δὲ ἀρετῆς εἶναι οὐχ ἐνδέχεται, ὡς οὐδὲ χινήσεως χίνησιν, οὐδὲ γενέ 

γένεσιν, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἄπειρον ἢ πρόβασις γίνοιτο. 

p.1140022 Καὶ ἐν μὲν τέχνῃ ὃ ἑχὼν ἁμαρτάνων αἱρετώτερος, 

περὶ δὲ φρόνησιν ἥττοην, ὡς χαὶ περὶ τὰς ἀρετᾶς. 

Μ 49 σ . 5 ‘ ΄ ΄ ‘ 

Em τὸ αὐτὸ χατασχευάζει, ὅτι ἑτερογενῇ ἀλλήλων ἢ φρόνησις χαὶ 
΄ , eo , xn Vv Ἁ 

ἢ τέχνη. ὡς τὴν μὲν φρόνησιν εἶναι ἀρετήν, τὴν δὲ τέχνην οὔ. εἰ δὲ 
la - y~ ra ae. ~ “ ᾿ 

ἑτερογενῇ, χαὶ ἑτεροειδῆ ἐξ ἀνάγχης. τὰ γὰρ τῷ ἴτε ἕτερα χαὶ τῷ εἴ- 
> σ ~ der ἕτερα. 6 δὲ λόγος τοιοῦτος. ἐν μὲν τῇ τέχνῃ εἴ τις Exdv ἁμαρτάνει, 

™“ > a \ 

f ὠγράφος Y, ἀνοηριαντηπηϊης 
> 

΄ ~ » fa ΄ 

αἱρετώτερος τοῦ ἄχοντος ἁμαρτάνοντος. οἷον εἰ 
7 -- χατορϑωτιχὸς ὧν περὶ τὴν οἰχείαν τέχνην ἁμαρτάνει. ἑἐχὼν 

” ~ Vv ΄ ~ 

UAL ἀτέχνως ἢ χαχοτέχνως TO οἰχεῖον ἔργον ἐργάζεται. χαταφρονητιχῶς ἣ 
5 ~ / ¥ 8 ~ , 5 

ἀμελητιχῶς αὐτὸ μετερχόμενος 7 διὰ μισϑοῦ τυχὸν ἀποστέρησιν 7 τι τοι- i ‘ Cea Ι i C {1} ἰ 

οὔτον ἕτερον. αἱρετώτερος γὰρ ἂν εἴη οὗτος τοῦ GL ἀτεχνίαν ἀχουσίως 
΄ ΄ ΄ ΄ z= oN N.7) , > ΄ ἀποτυγχάνοντος. αἵρεσιν γάρ τις λαμβάνων, ᾧ ἂν βούλοιτό τις ἀυφοτέ- 

- v ΄ ) = 

ρων εἰς οἰχεῖον ἔργον χρήσασϑαι, οὐδέποτ ἂν προχρινεῖ 
τὸν ἄτεχνον, ἀλλὰ προχρίνας τὸν εὔτεχνον γρήσαιτ᾽ ἂν αὐτῷ χαλῶς, τὸ 

~ 3 4 

TOU SYTEYVOU 

~ , +P \ YW. ΄ nN . 185 5. > Q~ “4 ee Ἡπεαφρονήσεως ἐξελὼν αἴτιον, χαὶ πείσαι ἂν αὐτὸν ὀρϑῶς τῇ τέχνῃ 

ἘΠ νην χαὶ χατωρϑωμένον τὸ ἔργον ἀποτελέσαι" χαὶ ἐν μὲν τῇ τέχνῃ 
ε ΄ > ~ 

(OS φρονίμὴς ξἕνξργῶν. ξιτὰ = 
> 

Q οὕτω, περὶ ὃὲ φρόνησιν ody οὕτως. 
EXMY ἁμαρτάνων, ἣ πρὸς τοὐναντίον τοῦ τέλους ἀπένευσεν ἀντὶ τοῦ ἀγα- 

5 

10 

av 

ϑοῦ τὸ χαχὸν ἑλόμενος ἣ τὸν τρόπον τῆς ἐπιτεύξεως | xatahetbas τὴν 94: 
». 3, » 

πρὸς τοὐναντίον ἄγουσαν ὁδὸν ν προτετίμηχε, χαὶ εἴη ἂν ἐχατέρωϑεν πονη- 
΄ Ν ς ~ > \ 

pos χαὶ χαχόβουλος, χαὶ διὰ τοῦτο φευχτός, οὐχ alpetos. τοῦτο δὲ χαὶ 

περὶ πάσας τὰς ἀρετάς, ὥστε ἢ φρόνησις τὰ ὅτι τὸ τῶν ἀρετῶν ἴδιον 
ταύτῃ - πρόσεστιν, ἧ ὃὲ τέχνη οὐχ ἀρετῇ, ὅτι μηδὲ χατὰ τὸ αὐτῶν ἴδιον 

ταύταις χοινωνεῖ. ἀρετὴ ἄρα, οὐ τέχνη ἣ φρόνησις. τὸ δὲ ἧττον ἣ av- 

τὶ τοῦ οὐδαμῶς εἴληπται, ὡς ἣ τῆς λέξεως ἔδειξε διασάφησ is, Ἢ ἀνπὶ 

τοῦ ἔλαττον. ὡς ἐνδέχεσ σϑαί ποτε χαὶ τὸν φρόνιμον εἶναι αἱρετὸν ἕἑχόντα 
ε ΄ ε v Cay, \ 
Guaotavevta’ οἷον ὡς ὅταν ἐξ ἑτέρων τις τὸ γένος ἔχων εἰς ἑτέρους χαὶ 
ΕΣ ΄ - ΄ , \ ~ > \ 

ἀλλοτρίους χατασχεϑῇ δορυάλωτος, εἶτα φρόνιμος χαὶ γενναῖος ἀποφανϑεὶς 
χαταπιστευῦ τὴν ἀρχὴν παρὰ τῶν χατασχόντων ἐν τῷ πρὸς τοὺς οἰχε oO - ‘ 

a t ’ ~ , 5 Ἂ 4 ν 

ODS TOKE χαὶ ξεχηυσιως τὴν — τῶν KATEY OVTOMY ETLTYOSUIALTO. Sty] 

‘ n > ΄ ΄ ΄ - ε ΄ > ξ ΄ aw 
{ao αν οὗτος σαυαρτάνων αιρξτῷ ὑτερος TOLS ἡμηγξνξσιν. OLS ἐχουσιως τῆς 

WATS παραχεχώρηχεν. 

ὡς Ba: ὥσπερ Aristoteles 6 rhesis usque ad οὐ τέχνη (p. 1140 025) 
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~ ~ ~ iS ~ a) v ~ τῷ ΄ 

Ρ.1Π40υ95 Δυοῖν δ᾽ ὄντοιν μεροῖν τῆς Ψυχῆς τῶν λόγον ἐχόν- 94: 
ΕΞ { , “᾿ Wen > = ae ~ Ν Ξ - o ‘ alps 

τῶν, UATEPOD ἂν ELH AGETY, τοῦ ὁοξαστιχοῦ F TE γὰρ ὁοξᾶ 10 
\ ΄ wy s v ’ a 

περὶ τὸ ἐνδεχόμενον ἄλλως ἔχειν ἐστὶ καὶ ἢ φρόνησις. 

γ ,ὔ Ἁ > 2 / ol ,Σ τ Α ἘΞ 

Γί μὲν οὖν ἐστι φρόνησις χαὶ τί διας 
, a“ , 1 ~ 

/ ΄ 

διαφέρει τεχνὴξ χαὶ ἐπιστήμης, et- 

εν ἰχανῶς. διαφόρων δὲ μορίων 7 δυνάμεων οὐσῶν τῆς Ψυχῆς. παρα- τὶ 

δίδωσιν ἐνταυϑοῖ, ἐν ποίῳ τούτων ἢ φρόνησις ὑφέστηχε. διαιρεῖ δὴ τὸν 
+ ~ ~ > > x ~ rr Δ, 

λόγον τῆς ψυχῆς ets δύο, διανοητιχὸν χαὶ δοξαστιχόν, ὡς τοῦ νοῦ ὄντος 

χεινα τῆς ψυχῆς. εἰ γὰρ χαὶ νοερὰν λέγει τὴν ψυχὴν χαὶ νοῦν ὑπάρ- 15 
5 5 ~ ~ 

χειν φησὶν ἐν αὐτῇ, GAR οὐχ οὐσιωδῶς ὑπάρχειν ἐν αὐτῇ τὸν νοῦν τί- 
- \ ΄ o 5 ΄ ij 

10 ὕεται, ἀλλά ye χτητὸν χαὶ ὡς ἕξιν ἐπιγινόμενον, χαϑὰ χαὶ πρότερον εἴρη- 

ται. διὰ τοῦτο χαὶ ταῖς ἀληϑευτιχαῖς ἕξεσιν αὐτὸν συνηρίϑμησεν, ὁρῶν 
“Ἂν . ͵ Ve \ > ΄ 

αὐτὸν χαὶ χτώμενον ἔξωϑεν χαὶ ἀποβαλλόμενον. χαϑαρὰ γὰρ γενομένη 

χαὶ ἐλευϑέρα τῶν παϑῶν 7 ψυχή, ἐλλάμπεται υὲν τῇ πρὸς νοῦν γειτνιάσει, 
i 

~ > \ ~ v - δέχεται ὃὲ ἐχεῖϑεν τὸ νοερῶς ἐνεργεῖν, χαὶ οὕτω τὴν τῶν ὄντων προσλαμ- 
. 

15 βάνει χατάληψιν ἁπλαῖς ἐπ ἰβολαῖ is ἐφαπτομένη αὐτῶν, οὐχ αἀϑρόον ὡς ὁ 30 
5 ~ ~ 

z χαστον αὐτῶν τὸν νοῦν 
7 ~ Sart ΄ a 

χύριης νοῦς οὐδὲ πάντων ὁμοῦ, ἀλλὰ xa ἕν 
If € / ~ c > ~ l4 ΡῚ 4 

ἐξ ἑτέρων τῶν ὕπ᾽ αὐτοῦ νοουμένων εἰς ἕτερον μετα- περιχορξεύουσα χαὶ 
βαίνουσα. δείχνυσι τοίνυν τῷ δοξαστικῷ μέρει τῆς Ψυχῆς τὴν φρόνησιν 
Ἰίνεσϑαι ἐχ τοῦ ἀμφοτέρας ταύτας, τὴν δόξαν χαὶ τὴν φρόνησιν, περὶ τὰ 

20 ἐνδεχόμενα χαταγίνεσϑαι, τὴν μὲν ὡς μέρος τῆς ψυχῆς, τὴν δόξαν, τὴν 
\ 5 

ὃΣ φρόνησιν ὡς ἕξιν. χαταγινομένη γὰρ 7 1 YOXR “ATA TO αὐτῆς δοξαστι- 
\ ΄ 

΄ SYOUSYA χαὶ ταῖς περὶ ἘΣ ἐνεργείαις χρονίως ἐνδιατρί- 9 Pd ° = A @ ἴω -- a R Os = Oo? 

> = 5 5 On 3 

Joven ἐχ τῆς ἐν τούτοις πολυπειρίας, εἰς ἕξιν εἶσι φρονήσεως χαὶ χατορ- is AS, ? 
3 > 5. τὰ - ~ 5 \ \ >) 5 ~ 

thot ἐν τ ἃ χατορϑοῖ. διὸ χαὶ ODO GEL ἐφιχνεῖτ τῶν ν πρηχξιμένων 

~ ΧΆ ce \ ~ \ A) 3 > ΄ 

25 TEAWY, OR ἔστιν οὗ χαὶ ἜΣ τ τ ιἰχᾶνῶὼν γάρ ταις πέρι τὰ SvVOEYO- 
, ΄ \ \ ta Ψ \ \ 

WEVA ZATOVLVOWEVOLS δυνάμεσι χαὶ ἕξεσι τῆς φ υχῆς χαὶ τὸ WS ETL TO ,TO- 

/ . =] ~ ~ “4 >) A ‘ 

AD ἐφιχνεῖσϑαι τῶν πρόχξιμξνων. τὸ ὃξ ye ἐπ τιστημονιχόν, επει πέρι TA 
\ 

‘ 

5 ~ 2 ~ Μ » 

ἀναγχαῖοι. ποιεῖται τὴν ἐνέργειαν, διὰ τοῦτο χαὶ ἀναγχαῖα ἔχει τὰ τέλη χαὶ 80 

ἀπαράβατα. 

~ > x, 4 a) OP . ΄ , ~ a) 

30 p.1140098 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἕξις μετὰ λόγου μόνον, σημεῖον ὃ 
“ Van ~ \ = / » a 2 ΕΞ. ’ = >> 9 

οτι ληῦη τὴς ἕν τοιαυτης ECSwS εστις. φρονήσεως 0 οὐχ 

v 

EOTLY. 

“"ν" 5 , Ὁ ) A 4 >? 3 7s μ᾽ 

Τὴν μὲν: ἐπιστήμην χαὶ τὴν φρόνησιν δι᾿ ὀλήων ἀπ᾽ ἀλλήλων διέ- 
ε ~ ΄ id 5 5» ~ ~ = Wty | Ld 

στησξν. ὡς τῶν UTOXELUEVWY αυφὴτ τέρ ηαις AVTALS τῷ πολὺ διαφέρ DElY προς 

1 δυοῖν ἃ et Aristoteles: δυσὶν B 2 ϑατέρου Β οἱ Aristoteles: tatepov a 

ὃ ἐστὶ Ba: om. Aristoteles 8. 9 ὑπάρχειν seripsi: ὑπάρχει Ba 11 ἀληϑευτιχαῖς B: 

ἀριϑμιητιχκαῖς ἃ 13 ἐλλάμπεται Β: λάμπεται a 15 ἀϑρόον B: ἀϑρόως a 

22 ypoviws B: χρονιχῶς a 30 μόνον Aristoteles: μόνου Ba ol post ἐστι iterum 

λήϑη ins. B 
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ἄλληλα, ἱχανῶν ὄντων χαὶ τὸ 
ΡΊΞΕ 
STEl 

id ΄ 4 ΄ ξ΄ wv 

ἢ φρόνησις χαὶ 7 τέχνη ἄμφω 

τὸ ὁμογενὲς τῶν ὑποχειμένων πολλὴν ποι 
Ἁ ~ 

διὰ τοῦτο χαὶ πλειόνων ad 
ἐφ᾽ 

διαστάσεως. 

or 

A ’ὔ > , δ ‘ A 

τὴν τούτων ἐξέ ae ᾧ χαὶ πρὸ 

νήσεως πολλὰς 
τοῦ ὅρου ἀπόδοσιν. 

ἀλλ λόγου i BU f 

10 

TODTO 
Ἁ at ‘ int 

ὃξ τὴν φρόνησιν δὴ 

at 6st TOUS τα! τῷ ἀνθρώπῳ. χ 
Π ‘ 

, eK ο σ > 7 5 ~ 

φρόνιμὴν Get, LWA ETT (LET) AvUTWY. 

ἐστι τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων exo 
πάϑεσιν. 

~ 3 φ A δ᾽ 7 

τῶν ἀνθρώπων ἀδύνατον, 

\ 

ave ργείαις χαὶ πᾶσι ὧν πᾶν 

βίον τῇ φύσει 
διὰ τοῦτο τῆς 

, 

TO χατὰ μὲν THY φρόνησιν 

< χαὶ πολλάχις ypoviws ὃ Tey 
ν 

ἐν υέρει αὐτῆς ἐπιλανθάνεται. 

ψις 
χαὶ TAG 

Cha 8 Cc TO 

a ι 
- 
> 

Hept τῶν τριῶν ἀληϑευτιχῶν 

30 ἐπιστή φρονήσεως, προ τίϑεται “vas 
aZ/ ~ 5 , 

600 τῶν ay, 

υὴς 

ἤτοι σοφίας 
» 7 

λια 

τῶν 

> 
NN 2 περὶ τούτων διδασχα ἀπὸ τῶν ἐπισ 

΄ ΄ ~ Ἁ , 

παραστήσῃ ἡμῖν τὴν TOOXELULSVWY 

ἀρχαὶ ὄντα τῶν ἐπιστημῶν ἀπηχήματά 
~ ΄ ~ / \ 

ταῦτα ἥ Ψυχὴ νοοειδῶς, τουτέστι χατὰ 

ἀσυλλογίστοις ἐπιβολαῖς αὐτοῖς eee χαὶ t 

τὴν αὐτῶν ποιουμένη χατάληψιν. ὅτι 
ντεῦϑεν. ἢ στήμη. δῆλον ἐ 

5 

d7. 38 

2 χαταγίνονται B: 

B: 

ἐπιστήμην B 

χαταγίνεται ἃ 

ἐπιστήμη εἴη ἃ et Aristoteles 

~ Or i 

τῶν SCEWY τούτων 

τοῦ ἀποδοῦναι 

ἔδειξεν ἀνομοιότητας ὑπαρχούσας αὐταῖς, 
" A , 

χοινὸν μὲν γάρ 

φρόνησις 

ayaa 
ao n\ 

ἔπεται χαὶ 

es τὴν τέχνην μὴ ἀεὶ to -- vey. Le bee es 

ὑποχξίμενα τῇ 

οφειλόμενον χαὶ 

τῶν ἔξω 

μὲν τέγνης γίνεται λήϑη. 003 μὲν τέχνης γινετ ηὔη. οὐχ 

= \ 

περι 
! 
> ‘ »? εἰσὶ ὃ 

LXTOV, 

On Ὁ QsP van ἕξεων διδάξας ζδη ὁ ᾿Αριστοτ 

χαὶ νοῦ. 

τημονιχῶν 

αἴσϑησις γὰρ περὶ τὰ xa)? 

τούτων ἃ: 

ὅ. 6 (Arist. p. 1140028---917 

TAPLOTAVELY Ot a ρον. 

--- x 

τορι 

~ 
LT 

\ > 8 , 

τὰ ἐνδεχόμενα χαταγίνονται. 
Ἁ ’ 

εἴτα! τὴν σύγχυσιν 
- , PIN =~ \ δὰ τα αν 

τῷ λόγων ἐδέησε πρὸς τὸ δηλῶσαι 
A Co mak 

τὸν ὥρον τῆς 
/C 

πρὸ ae 
of 
ξςοῦσιν ἄμφῳ 

» 
cyst ες. 

αὐτῆς 

φησιν 

5» ~ , 

οὐ τοῦτο Wovoy ἢ 
, a / ὟΝ 

οι OG μονὴης ιοῖον 
΄ 

TOUTWMY ἕτερον γνώρισμα τῇ > 
ovat τῇ ψυχῇ, τῆς ὃξ φρονήσεως 

φρονήσει 
Ti i 

~ _¢ ἘΣ. 

πρηοσήχουσι γχρῆσϑα! ὡς 
ἰ οἱ 

τὸ γὰρ ἐν ἀρετῇ ζῆν παντός 

πανταχοῦ χαὶ πάσαις 

ποτὲ 
5 > 

ἐν οἷς 
\ na Ἁ 

ὶ διὰ - σεως 

οὐχί. 

χνης ἀναχοπτόμενος ἢ παντελῶς 

τὴν τέχνην OW 

7 

τῶν χαϑόλου 

at υσιν OD- 

ἄλλως 

( oO -- νῦν παραδοῦναι ἡμῖν περ 

χαὶ ποιεῖται τὴν THs 

ἀρχῶν. ἵνα 
ν \ \ + , ἘΞ 

εννηϊᾶν. τα γὰρ αςιωμα τα 

- - "» - \ \ 
ae ‘ ὄνυξι v “en 
τοὺ YOU. SVE ργξι γὰρ περὶ 

υἱυ, νοῦ ἁπλαῖς χαὶ { σιν τοῦ χυρίως 

ia Ἁ 4 ied 

πὲρ συλλογισμὸν ἅπαντα 
\ 

περὶ 
\ > ~ as ea tl 

υὲν οὖν τῶν χαϑολου 7 ἔπι- 
. ΄ 

ἕχαστα ἐν ὑποχειμέ- 

26 

a: 

τούτου b εἴη 

τῶν χαϑόλου ἡ ἐπιστήμη 

Ὁ 

Q4r 

30 

45 

- 00 

ἐν η4ν 

ἐπιστήμη 

τὴν χαϑόλου 
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qn 

10 

15 

20 

τῷ σι 

90 

395 

νῷ TE οὖσα, τῷ χοινῷ πεῖς χαὶ ὀργάνοις χρωμένη, δι’ ὧν πρὸς 94ν 

ἕχαστον. οἰχείως τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργεῖ, ἢ δὲ ἐπιστήμη χατὰ διάνοιαν ἕξις 
5 ΄ o ~ 5 , ε τ 5 555 5 -" 

ἐστίν. ἔτ ἜΡΩν δὲ τῆς αἰσϑήσεως 7 διάνοια, χαὶ πολὺ ἀλλήλων αὖται ὃιε- 

στήχατον. εἰ τοίνυν ἢ αἴσϑησις περὶ τὰ xad? ee ἢ ἐπιστήμη οὐ περὶ 
\ >] ΓΝ wv ~ 

ta uni ἕχαστα εἰ δὲ μὴ περὶ τὰ xad’ Exacta, περὶ τὰ χαϑόλου ἄρα. πᾶν 
\ , πε “+ Z 2 ὦ 

γὰρ τὸ λαμβανόμενον πρᾶγυοι ἢ ὡς χαϑόλου λαμβάνεται ἢ 7 ὡς χαῦ᾽ ξἕχαστον, 
χαὶ μεταξὺ τούτων οὐχ. ἔστιν οὐϑέν. ἐπεὶ χαὶ ὅταν περὶ τῶν μοναδιχῶν 

: - 
ἐχλειπουσιν 7 διὰ ov 

“si “ PX ce a fa Cas οὖ τς / \ SNe, 

otyuy ἐξήταζεν, οἷον τυχὸν ἡλίου χαὶ σελήνης ε 
\ . 

« 

, 

Oty] 
5 2.8 5 / ~ sy ΄ 

τί ἐχλείπουσιν, οὐχ ὡς περὶ ἕνός τινος τὰς ἀποδείξεις ποιεῖται, ἀλλ᾿ ὦ wy 

vy οὕτως TOD ἀποδειχνυομένου ἔχοντος, χἂν μυρίαι ἦσαν σελῆναι χἂν μυρίοι 
ἥλιοι. ὅτι δὲ χαὶ περὶ τῶν ἐξ ἀνάγχης ὄντων ἢ ἐπι ἰστήμῃ; χαὶ τοῦτο εἴς 

lé 

ρηται πρότερον, ὅτι δὲ χαὶ ἀρχαὶ τῶν ἀποδειχτῶν, ἥτοι τῶν δι᾿ ἀποδεί- 

ξεως συνισταμένων συμπερασμάτων χαὶ πάσης ἐπιστήμης, οὐδὲ τοῦτο 
ἄδηλον. πᾶσα γὰρ διδασχαλία χαὶ μάϑησις διανοητιχὴ ex προὐπαρχού- 

ἈΝ ~ ς . 5 ~ > 

σης γίνεται γνώσεως, ὡς χαὶ αὐτὸς τῶν “Yotépwy ᾿Αναλυτικῶν ἀρχόμενος 
DN ἊΝ 2) ς σ δι \ Hed aad οἷ 9X \ a , εἶπεν. εἰσὶ δὲ ἀρχαὶ ot ὅροι χαὶ τὰ ἀξιώματα. τὸ δὲ μετὰ λόγου 

« 

γὰρ ἢ ἐπιστήμη εἰς χατασχευὴν εἴρηται tod εἶναι ἀρχὰς ἁπάσης ἐπι- 

στήμης. αἱ γὰρ ἀρχαὶ τὰς. αἰτίας γορηγοῦσι τῶν ἀποδειχνυμένων, at ot 

λόγοι εἰσίν. εἰπὼν ὃὲ τῶν ἀποδειχτῶν χαὶ προησϑεὶς-τὸ χαὶ πάσης 
2 

ἐπιστήμης ἣ 8% παραλλήλου τὸ αὐτὸ εἶπεν, ὡς τῶν ἀποδειχτῶν διὰ τῆς 

ἐπιστημονικῆς γινωσχομένων γνώσεως, ἥτις ἢ μετὰ λόγου ἐστὶ χαὶ τῆς 

τοῦ πράγματος αἰτίας χατάληψις, 7% ὡς ἀποδειχτῶν μὲν ὄντων τῶν συμ- 

περασμάτων, ἐπιστήμης δὲ τῆς ὅλης ἐπεξζελεύσεως τοῦ ὅλου συλλογισμοῦ. 

εἰσὶ γὰρ αἱ ἀρχαὶ zat τῶν ἀποδειχτῶν χαὶ τῆς ἐπιστήμης τῶν μὲν ἀπο- 

δειχτῶν ὡς ἱστῶσαι τὰ χατὰ διάνοιαν, τῆς ὃὲ ἐπιστήμης ὡς eee 

ταύτης αὐταῖς πρὸς τὴν τῶν -δειχνυμένων βεβαίωσιν. ταῦτα εἰπὼν ἐπι- 

φέρει, ὅτι τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐπιστητοῦ, ὅταν ἐπιστήμη εἴη, οὔτε τέχνη 

οὔτε φρόνησις μὴ χαταγινομένη περὶ τὴν ταύτης χατάληψιν, εἶτα λέγει 
χαὶ τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν οὔτε τέχνη οὔτε φρόνησις οὔτε ἐπιστήμη τῆς ἀρ- 
χῆς ἔστι τῶν ἀποδειχτῶν. ἐπιστήμη μὲν οὐχ ἔστιν αὐτῆς, ὅτι ἢ ἐπι τι 

Ur, ἐπιστητοῦ ἐπιστήμη. τὸ δὲ ἐπιστητὸν ἀποδειχτόν, ἢ δ᾽ ἀρχὴ οὐχ 

αἀποδειχτὴ ἀλλ ἀποδειχτιχή, ὡς τῇ ἀποδόσει οὖσα αἰτία τοῦ συνίστασϑαι 
αὐτήν. οὔτε δὲ τέχνη οὔτε φρόνησις τῆς ἀρχῆς, ὅτι αὗται μὲν περὶ τὰ 
ἐν Ponte ἄλλως ἔχειν εἰσίν, ἣ ὃὲ ἀρχὴ τῆς ἐπιστήυνης ἀναγχαία. οὕτως 

μὲν ἔδειξε μηδεμίαν εἶναι τῶν τριῶν τῶν χατὰ τὰς ἐπιστήμας ἀρχῶν, 

ἑξῆς δέ φησιν οὐδὲ σοφία τούτων ἐστίν. ὃ γὰρ σοφὸς οὐχ ἁπλῶς 
ἔχει ἀνοίχειον Exvtod τὸ ἀποδειχνύναι, ἀλλ ἔστιν οὗ χρῆται καὶ ἀποδεί- 

ξεσιν. εἰ O& τοῦτο, ἀρχοειδέστεραι χαὶ τῆς τοῦ σοφοῦ ἐνεργείας αἱ ἀρχαὶ 

τῶν ἀποδείξεων. οὐ γὰρ ἂν ἐχρῆτο αὐταῖς ὡς ἀρχαῖς χαὶ αὐτὸς πρὸς τὸ 

10 

29 

ξ: 

> ~ 3 ~ ~ 

40 ἀποδειχνύειν τινὰ τῶν αὐτῷ γνώστων. 

8. 9 διὰ τί Β: διότι ἃ 10 ἦσαν Β: οὖσαν ἃ 12 πρότερον] ὁ. ὃ p. 113922 ἀπο- 

δειχτῶν B: ἀποδειχτιχῶν ἃ 17 ἀρχὰς Β: ἀρχὴν ἃ 25 ἱστῶσαι B: ἱστῶσι ἃ χατὰ διά- 

νοιαν Β: κατὰ τὴν διάνοιαν a 36 οὐδὲ Ba: οὐδ᾽ ἡ Arist. cod. Kb: οὐδὲ δὴ Arist. vulg. 



10 

τῷ σι 

30 

“ 1} R φ- 1] ς Φ Ὁ 
} 

SS x [Ὁ] - Ἔ 3 o7 O, al Φ εὶ [0] ῷυ R 
- 

o Cc & (=) ¢ © own Q 

Uy χαὶ φρόνησίς ἐστι χαὶ σοφία χαὶ νοῦς, τούτων δὲ τῶν τρι- 
~ >. ] Ne: = ΄ ΄ 

ὧν μηδὲν ἐνδέχεται εἶναι (λέγω δὲ τρία φρό mice σοφίαν ἐπι- 

στήμην), λείπεται νοῦν εἶναι ἐῶν ἀρχῶν. 

MA ΄΄ > > f \ Kd \ ΄ > ~ a $ x ς 

Τὸ προχείμενον ἣν ἐν τούτοις περὶ νοῦ χαὶ σοφίας εἰπεῖν, ἃ ἦν ὑπό- 

λοιπα ἐκ τῶν πέντε ἀληϑευτιχῶν ἕξεων. περὶ γὰρ τῶν τριῶν, ἐπιστήμης 
΄ ΄ > ~ 

nal τέχνης χαὶ φρονήσεως εἶπεν ἱχανῶς ὡς πρὸς τὴν παροῦσαν πραγυα- 
pees ΄ > ie 4 \ δ ον ae ~ > ~ 7) > “Ο τείαν. παρέλαβεν οὖν εἰς μέσον τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπιστημῶν, ἵν’ ἐντεῦϑεν 

ἀφορμὴν λήψοιτο παραστῆσαι ἡμῖν τὴν περὶ νοῦ ἔννοιαν. ἔδειξε τοίνυν 
τῶν ἐπιστημονιχῶν ἀρχῶν υνήτε τὴν ἐπιστήμην οὖσαν ὡς αὐτῶν χαταλης- 

‘ 

of 

“Σ ΄ 2 ΄ Μ᾿" 

TUKHY, ἢ ἐπιστήμη ἐστί, μήτε τὴν τέχνην μήτε τὴν φρόνησιν: εἶτα δὲ 
ao > ~ 4 

εξ οὐσῶν ἁπασῶν ἕξεων. zal? ἃς ἀληϑεύομεν. 
5ὦ x > Ya 

OUGE THY σοφιᾶν. ETS GE 

> > ΄ - ΄ > ς΄ - , ~ > ~ 

XAT οὐδεμίαν τῶν O τούτων 7 χατάληψις ἡμῖν περιγίνεται τῶν Coy wr, 

λείπεται ἄρα τὸν νοῦν εἶναι, δι᾿ οὗ τὴν Ἰνῶσιν αὐτῶν χαταλαυβάνομεν. 
~ ἊΝ > ~ > ~ > 

χαντεῦϑεν παρίστησιν Fuly νοῦν εἶναι. ua Ov ἐπιστημονιχῶν ἀργῶν εἰς 
i] iy ΠῚ FA 

γνῶσιν ἐρχόμεϑα χαὶ διαφέρειν τὸν νοῦν τῶν λοιπῶν ἀληϑευτιχῶν ἕξεων. 
ϑ T i 

α ewan τὰς ἀρχὰς ἔχει τῶν ἐπιστημονιχῶν τὸ ἑαυτῇ ὑποχεί- 
? x Li ΄ ~ e , ~ , 

wsvov ἀλλ ἣ μόνος οὗτος ὃ νοῦς. ὃ μὲν γὰρ χατ᾽ οὐσίαν νοῦς πάντα 

ἐπιβολαῖς χαὶ ἀϑρόοις χαταλαμβά- 
? 

i 

Pye Al > ΑΝ oo Ge NBN ἐγ» Sai ry QO Ze νῶν ALTA οὐ ται ἀπ αὑτῶν, 0 OF EV μιν yous xo Sély 

ἔχων τὸ εἶναι, μόνας ἔχει ἐξ ἀρχῆς τὰς χοινὰς ἐννοίας οἰχεῖα ἐνεργήματα 

χαὶ νοήματα ἀπηχήματά τινα ἐν ἑαυτῷ τοῦ ἁπλῶς ὑπάρχοντος νοῦ, 

ὅταν δὲ τῆς τῶν παϑῶν ΠῚ συγχύσεως χαὶ τῶν συνηρτημένων 

ὑπεραρϑῇ δυνάμεων χαὶ τὸ τέλειον αὐτοῦ ὑπολήψεται ξαυτοῦ μόνου γενό- 
= \ ΄ 4 = ~ 2 _ sy i ᾽ὔ >) 50 , 

μενος, TOTS “AL ἑχάστῳ THY νοητῶν ἁπλῶς ἐπιβάλλειν δύναται, οὐχ ἀϑρόον 
> >] ὦ 

40 

45 

50 

οὐδ᾽ ἐν αἰῶνι: ὡς ὁ χυρίως ὩΣ χαταλαμβάνων αὐ τὰ ἀλλὰ χαῦ᾽ ἕν χαὶ 98: 

ao (0) 
Seren) 

Cc o ow wy ἐν χρόνῳ xat eo ἀφ᾽ ἕτερον, ὡς προείρηται. Ost γὰρ 

πρὸς τὸν νοῦν γειτνιάσει ἔχειν τι νοερὸν τοῦ ὑπὲρ αὐτὴν 
4 ra ~ ’ 5 ~ 

A SE Gece ἵνα χαὶ τῶν ὄντων at πρόοδοι ex τῆς πρώτης αἱ- 
~ id / ~ ~ 

tias xa? εἰρμὼὸν γίνοιντο, det τοῦ ὑφειμένου συναπτομένου τῷ πρὸ αὐτοῦ 
“Ol τινα πρὸς ἐχεῖνο seule eh διοίωσιν. ὡς χαὶ μετὰ τὴν λογιχὴν φυχὴν 

δ 

οὐχ ἣ φύσις εὐθὺς χαὶ τὰ σώματα ἀλλὰ ζωαί τινες ἕτεραι, ἃς ἐντελε- 
| ΗΠ ' 7 

ee 

Vv , ») ~ 5» 

χείας φασὶν εἶναι, ἀχωρίστους οὔσας σωμάτων χαὶ οἰχείως αὐτῶν ἐπιγινο- 
μένας ταῖς χράσεσι χαὶ τούτων διαλυομένων συναπιούσας. αἷς χαὶ γνώ- 

~ / ~ 5 ~ 

σεως μέτεστιν αἰσϑητιχῆς (καὶ φανταστιχῆς), εἰχόνα φερούσα i¢ τῆς λογικῆς 
γνώσεως, ἐξ ἧς αὐταῖς ual τῆς γνώσεως μέτεστι τῆς οἰχείας υξταδιδούσης 

i i ἱ | ' i 

rhesis inde a verbis οὐδὲ δὴ σοφία (p. 1140 41) a 2 xat B et Aristoteles: om. a 

4 μηδὲν B: μηδὲν a et Aristoteles δὲ a et Aristoteles: δὴ B σοφίαν ᾿ἐπιστήμην 

Ba: ἐπιστήμην σοφίαν Aristoteles 18 ἑαυτῇ Β: ἑαυτῶ a 28 ἐν B: οὐ ἃ 

ἑτέρου B: ἑτέρων a 36 χαὶ φανταστιχῆς ἃ: om. Β φερούσαις ἃ: φερούσας B 
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34 ΄ ΄ 3 

ἐλλάμψεως, χαὶ μή τις ἀπαιτείτω τῆς Ψυχῆς προχοπὴν ἐπὶ τοσοῦτο ἐν ας πῆς 
ὃν ΓΦ ΩΣ ~ 5 ΄ 

βῆναι, ὥστε εἰς νοῦ προηχέναι τελείαν ἐνέργειαν, ἵνα μὴ xat εἰς τὴν 

οὐσίαν μεταβαλεῖται αὐτοῦ. ψυχιχῆς γὰρ τῆς οὐσίας μενούσης, ἀδύνατον 

τὴν ἐνέργειαν εἰς τοῦτο ἐλϑεῖν, ὥστε ἐξισωϑῆναι τῇ τῆς ἐπέχεινα φύσεως 

5 ἵνα wy αἰτιατ τ οὖσα ἢ ee τῆς οὐσίας, ἐπέχεινα τῆς γνώσεως αἰτία 
γένηται, ὃ ἀδύνατον. μέτρον γὰρ Exdotw προχοπῆς ἀνάλογον τῇ date 

~ / >? 2 ὭΣ A , A ‘ 

πέφυχε γίνεσϑαι. πῶς δ᾽ ἐνταῦϑα ον τὸν λόγον χαὶ τὰς , : 
περὶ τὸν νοῦν ἕξεις διϊστὰς τῶν ἀρχῶν, τὰς μὲν τρεῖς ἀπηριϑμιήσατο, φρό- 

νησιν λέγων χαὶ ἐπ τιστήμην χαὶ σοφίαν, τὴν δὲ rey oes 7, 

10 διότι περὶ τὰ ὁμογενη αὗται ἀμφότεραι. περὶ γὰρ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ 
3 ἄλλως ἔχειν ἢ τέχνη ἐστὶ χαὶ ἢ φρόνησις" ἀπεσιώπη εν οὖν αὐτὴν ὡς 

τῇ φρονήσει συνεξαχουομένην διὰ τὸ περὶ ὁμογενῆ μόρων, πῶς 

ὃξ χαὶ τὴν τέχνην χαὶ φρόνησιν ταῖς ey EES ἔξεσι συντάττει: ἐπιστή- 

7, μὲν (ap χαὶ σοφία χαὶ νοῦς ee ἐξ ἀνάγκης ΣΕ, ὅτι αὖ- 

15 ταῖς ἀναγχαῖα τὰ ὑποχείμενα. τέχνη δὲ χαὶ φρόνησις πῶς Ἐν oa 
Ν 

περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν χαταγινόμενα, χαίτοι χαὶ τέχνη χαὶ 
’ ’ 5 ΄ ~ ~ 

φρόνησις αποητυγχανουσι τοῦ Se ποτὲ χαὶ τοῦ ἀληϑοῦς ῃ τοπίπτουσιν:; 
Ὑ ~ ~ ΄ ~ 

εἰ γὰρ wr, ἔσται χαὶ αὐταῖς ἀναγχαῖα τὰ ὑποχείμενα. τοῦτο (γυ wx rel > a R Ξ C © 

MQ < [ΟἹ ἝΝ R [ὩὟ] () Aa [9] ς 

i 
, , 5 sn Wr wf 

χαὶ ἀνωτέρω, χαί τινος προσηχούσης ἐπιλύσεως τέτευχεν, 

20 χαὶ ἑτέρας τυχεῖν τέταχται ἐνταῦϑα χαὶ τυγχανέτω χαὶ τῆς εἰ τ: τὸ 

Ξ, τ) 2 a 2 

| 
\ SG ΄ \ ἊΣ δῇ 7 \ Ne a \ 5 τὴν ΤΆ ΗΙ 

γαρ ἀληϑεύειν χαὶι ταῦταις ὦ ἐπὶ TOAD. τῶν γάρ WS ἔπι TO wy 

τέχνη χαὶ 7 φρόνησις ὡσαύτως, ὥστε διὰ τοῦτο Daten χαὶ αὗται, 
΄- ΄ o Cito . A \ 5 € ΄ ΕῚ ~ x54) v 5 ΄ εἶ 5 

OTL WS ETL TO TOAD TO ἀλη εύξιν AVTALS αλλ οὐτε ETOYS TO ἀλη ϑεύειν τε 

\ \ a> { wv \ bh aes ΄ Sad, Ὑ = > Lx vies pre 

“at TO Ψευόεσθαι OQUTE TO ἀληθεύειν ἐπ᾿ ἔλαττον, ἔδει οὖν Ξπιχράτξιν τὸ 

= >] A 5 i ἘΞ ~ ¢ ‘2: > ΝᾺ = νὰ 3 = { \ Sa \ 

ETL TAEOY TOD ὡς ET EAATTOY χαὶϊὶ ἀληϑευτιχὰς ξεζςεις χαι TAUTAS χατονο- 

~ 
t 

my. > ΄ ~ , ΄ y 

p.114129 Τὴν δὲ σοφίαν ἐν ταῖς τέχναις τοῖς ὍΝ cere 
> 

α Ἁ \ 

op ργὸν σοφὸν χαὶ 

eee 
> > ~C 23 y 

ΠΠολύχλειτον ἀνδριαντοποιόν, ἐνταῦϑα μὲν οὖν οὐδὲν ἄλλο o7- 
Qs 

4 ν ΄ 

Ox (ὦἡ“ 

΄ ) o > ΄ z a / 
30 WALYOVTES τον G09 (ay, Gy oT ZOSTT ἐπ SO GLY Εὐναν ἸΠῈ 

, 
τ as ny 

τινας σοφοὺς οἰόμε a ὅλως οὐ χατὰ μέρος οὐδ᾽ ἄλλο τι σοφούς, 
V9 ~ 

υηρός φησιν ἐν τῷ Mapyett ΕἾ: ὃν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ σχαπτῆρα 
© \ Ql v . ΄ 2) 

ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα οὔτ᾽ ἄλλως τι σοφόν. 

~ . 5 Fe >] ΄ / 

Περὶ τῶν τριῶν διδάσχων ἀληϑευτικχῶν ἕξεων, ἐπιστήμης τέχνης 
΄ sia > ~ > , \ 

35 φρονήσεως, ἐπεὶ ἔυελλεν εἰσβαλεῖν ee τὴν διδασχαλίαν τὴν περὶ σοφίαν 
A ~ Le / aw, ~ 

χαὶι νοῦ, παρξισηνξγχεν εις μεσὴὼν Λογὸν τινὰ περὶ τῶν ἐπιστ τ 0 "νιχῶν ἀρ- 

Q5r 

15 

20 

25 

2 vod seripsi: νοῦς Ba τελείαν scripsi: τελείας Ba 5 γνώσεως a: γεννώ- 

τ Ρ 14 πέφυχεν B: πεφύχασιν a 27 ἐν ταῖς Ba: ἔν τε ταῖς Aristoteles vulg. 

τῷ ὦ jie) Ss o τὴ ν B; οὐϑὲν ἃ οἱ Aristoteles 91 ἄλλο τι ἃ οἱ Aristoteles: ἄλλοτε B 

92 rs B: ὥσπερ a et Aristoteles 
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‘ 

χῶν ζητῶν ποία τῶν Ξε ἀληϑευτιχῶν ἕξ 
. 

τιχὴ χαὶ ταῖς ἐπιστήμαις ταύτας παραδοῦσα χαὶ δείξας ex τῆς ἐπαγωγῆς 
o 5 <= ~ ε » - 
ὅτι οὐδεμία τῶν ὃ ἐστὶ, χατέλιπεν αὐταῖς τὸν νοῦν ὡς ἐξ αὐτοῦ τιχτο- 

5 

ὑέναις χαὶ ταῖς ἐπιστήμαις ὯΝ ρηγχουμέναις. χαὶ ἠρχέσϑη ἐν τῷ παρόντι 
a} ~ Ἂ ~ , sy . 

5 τοσαῦτα εἰπεῖν περὶ vod, διότι ὁ ΓΕ αὐτοῦ λόγος, εἰ μέλλει τελέως παρα- 
a OF Realn- ὃεῖτο ΡΥ ΡΥ ΞΟΙΞΕ, Avene 

Oh Ξ ειας Et 4 ECETACSWMS. L &) tie ξεντα δοῦναι, πολλῆς τος tas ὃ χαὶ ἐζετάσεως. GA OF εἶπεν ἐνταῦθα 

περὶ αὐτοῦ, μόνον ἔννοιάν τινα oe. ἀυυδρὰν ἔχ τινος ἐνεργείας 
ἐμφαινομένην αὐτοῦ, δηλονότι τῆς περὶ τὰς χοινὰς ἐννοίας, ἅς φαμεν ἀξι- ἰόν ‘ | ? Ι ἀν ? h 

, ~ ΄ eed > , > 5 ~ 

Muata, περὶ ἃ δρῶν ὃ ἡμέτερος νοῦς νοερὰν ἐνέργειαν δείχνυσι ἀπλανῆ 
» ᾿ “ ᾿ ΄ 

10 οὖσαν ἐπ By περὶ τὰ Ἰνωστά, ἤγουν ἄμεσόν te χαὶ ἀσυλλόγιστον, ὡς 
ur δεομένην ὅρου μέσου πρὸς τὴν τῶν νοουμένων χατάληψιν. μεταβαίνει 

, ~ > , - ~ , 

& ἐπὶ τὴν σοφίαν xat ἐξετάζει περὶ ΠΕ: ἀρχόμενος δὲ τοῦ τῆς σοφίας 
΄ a, > 3 = 

λόγου παραλαμβάνει τὴν xowhy περὶ αὐτῆς τῶν ἀνθρώπων ὑπόληψιν, xat 

φησιν, ὅτι τὴν σοφίαν χαὶ ἐν ταῖς τέχναις παραλαμβάνομεν, ἀποδιδόντες 
᾿ > ~ > ΄ ~ > avs + 

15 τὸ ταύτης ὄνομα τοῖς ἀχριβεστάτοις τῶν τεχνιτῶν, οἷον Φειδίαν Ar- 
ϑουργὸν σοφόν. οὗτος γὰρ λιϑοξόος ὑπάρχων χαὶ μιμήσεις πραγμάτων Τ | Ne Seed Fs : ἐν 

ἐν λίϑοις ποιούμενος τὴν δυνατὴν ἀχρίβειαν ἐν τοῖς λίϑοις γίνεσϑαι περὶ 
\ γ Ul ΄ 

τὰς παρ᾽ αὐτοῦ γινομένας ἐπιδείχνυται μιμήσεις, ζῴων σχήματα μιμούμε- i ἱ τὴ tees i 

vos χαὶ φυτῶν χαὶ ἄλλων τινῶν, ὡς xat []ολύχλειτος ἀνδριαντοποιὸς Gowns 

20 ὠνομάζετο, ἀχριβεῖς χαὶ αὐτὸς τὰς μιμήσεις ἐν τοῖς λίϑοις χατὰ τὸ ἐγ- 
~ ~ ~ ) 

χωροῦν τῷ ὑποχειμένῳ ee ταῦτ᾽ εἰρηκὼς περὶ τῆς ἐν τέχναις 
t 

> 

σοφίας, διδάσχει τὴν διαφορὰν τῆς ἀποδιδο μένης ταῖς τέχναις σοφίας χαὶ ἢ | a i . 
σ > ? , we 

τῆς ἀληϑῶς οὕτω λεγομένης σοφ ρίας. AOL φησιν. ὅτι ἐπ᾿ ἐχείνων μὲν λέ- 
1 i | 9 7 | ? ry 

>] ~ ‘ ΄ >] ~ - yd ‘ 

(stat σοφία ὡς ἀρετὴ οὖσα τῶν τεχνῶν χαὶ ὃ ἐχεῖσε λεγόμενος σοφὸς 
{ \ ἊΝ 2 Φ" δ ΑΝ πα με ΦΎΣ Nee DEN ΟΝ usy BN eA a ioe 

29 χατορὶ)ωτιχὼς ὧν SY τῇ: οἰχξια τέχνῃ XAL τὴν ξνοξχοὶ υξνὴν χατὰ τὸ αὐτοῦ 
ῃ 

ΕΣ ud o 5 as wv 

ὑποχείμενον χατορϑώσας ἀχρίβειαν, οὕτω σοφὸς λέγεται, χαὶ ἔστι τις σο- 
2 ~> ~ Ἁ ~ ~ ΄ s ~ ~ b} 

OOS ἁ ς ὃν τῃοξ τῇ DAT χαὶι τῷ ηξΞ τῷ a Ml TOU Ὁ χριβοῦς εφαφψα- 

\ 

ὧν τούτων ἐστὶ τῶν ἀρχῶν εὗρε- Y5r 

32 

40 

45 

? > ΄ > ΄ 

ὑενος, ἐφ᾽ ὅσον ἢ τῆς ὕλης φύσις παραδέχεται, χαὶ ἥδε 7 σοφία ni 

ἐστιν, ἢ τῇδε τῇ πον Gunes ουσα, ὡς τὴν ΠΣ ἘΝ χατὰ τέχνην 95» 
~ ΄ 

80 ἐπέχουσα, χαὶ αὐτὴ ἔστιν, ἣν ἐλέγομεν πρότερον, ὅτε ἢ διαφορὰ ae τέ- 
~ ao - Ἁ / 3 , 

χνης ual τῆς φρονήσεως παρεδίδοτο, ὅτι ἀρετὴ μὲν Ἐπ ηρο δ τίς NECOY Tr 

σεως δὲ οὐχί, ὡς τῆς φρονήσεως ἀρετῆς οὔσης αὐτῆς, οὐ μέντοι χαὶ ὃε- 

χομένης ἑαυτῆς ἀρετήν. ἄλλην δέ φησιν εἶναι σοφίαν ὅλως οὐ κατὰ μέρος. 
τὴν os ~ - 5" ΄ - rs 

τουτέστιν οὐ χατὰ τήνδε τὴν ὕλην ἢ τήνδε, GAN ἁπλῶς καὶ χαϑόλου. 
~ ‘ ~ > ~ ~ τὰ ’ ‘ 

35 πιστοῦται ὃὲ χαὶ τοῦτο Ex τῆς eis ὑπολήψεως. εἶναι γάρ φησι σοφοὺς 

οἰόμεϑα ὅλως οὐ χατὰ μέρος οὐδὲ ἄλλο τι σοφούς: χαὶ σχόπει πῶς τὸ 

ὅλως χαὶ τὸ ἄλλο τι ἐνταῦϑα λέγεται. ὡς γὰρ 7, τῆς οὐσία ὃν ἁπλῶς, 
‘ ar > ~ 5 Δ Ἁ ‘ “᾿ ἘΞ ὌΨΙ » μῶν AA ae 

TA O& EV τῇ OUGLA. χαι περι τὴν οὐ σίαν avy ἁπλῶς OVTE , ἀλλά τι ἣν 

, ~ > ΄ v > , > ΄ “᾿ 

ἕχαστον τούτων λέγεται, xal τι τῆς οὐσίας Ov, οἷον ποσότης οὐσίας ἢ ποι- 

40 ότης οὐσίας ἢ σχέσις ἢ ϑέσις, ὡς τὸ χεῖσϑαι χαὶ ἴστασϑαι χαὶ ἀναχεχλί- 

ὃ τελέως Β: τέως ἃ 8 ἐμφαινομένην B: ἐμφαινομένης a 9 ἀπλανῆ 

ἁπλὴν ἃ 21 τῶ ὑποχειμένω B: τοῖς ὑποκειμένοις a 30 ὅτε corr, ex ὅτι 

ὅτι a 39 ὄν---οὐσίας (40) bis B 
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\ σϑαι, ἢ τὸ ἐν τόπῳ εἶναι τὴν οὐσίαν ἣ τὸ ἐν χρόνῳ ἤ ἄλλο τι τῶν ὃ. 95v x 
χατηγοριῶν. οὕτω χαὶ τῶν ΠΝ ἐχάστη. ἐπεὶ τῆς οὐσίας ὑποχειμένης 10 

if > ἐχ κείνου ἐστὶ γνωστιχή, οὖ 
5 ~ , 

ἐν τῇ οὐσία χαὶ περὶ τὴν οὐσίαν ep ACETAL τι, 
ΔΑ τε ἐργάζεται χαὶ ὃ ἐν τῇ οὐσίᾳ χαὶ περὶ τὴν οὐσίαν ἐντίϑησι. τοῦτο δέ 

3 > ~ € ~ 5 ἐστι τὸ χατὰ τὴν τέχνην εἶδος, ὃ ἐν τῇ οἰχείᾳ ὕλῃ τῆς τέχνης ὑπὸ τοῦ 
2 5 ~ NY > ΄ . ~ 

τεχνίτου ἀποτελεῖται. τοῦτο δέ ἐστι συμβεβηχός, χαὶ διὰ τοῦτό τι ὃν οὐχ 
id as 2 a tg ¢ 5 ΄ > 

ἁπλῶς, χαὶ διὰ τοῦτό τις σοφία ἢ χατ᾽ αὐτὸ teh ειότης χαὶ ἀρετή, ἣ δὲ 
σοφία ἁπλῶς περὶ τὴν τῶν ὄντων γνῶσιν χαταγινομένη. ἥτοι τῶν οὐσιῶν, 15 

v μὴ 3 ,~ Vv > , σ Vv 

οὔ τι ὃν γινώσχει GAN ἁπλῶς ὄν, ἤγουν οὐ συμβεβηχός ὅ τι ὄν ἐστιν 
τς 55,5} 5 δ γα Vv 2 c ity DE Nic 2 ew ΕΝ τὶ x» ~ 

10 ἀλλ᾽ οὐσίαν 7 ἁπλῶς ὄν [ἐστιν.] ὡς οὖν ἐπὶ τῶν γενέσεων τὴν μὲν τοῦ 

! . συμβεβηχότος ἐχ τοῦ μὴ εἶναι γένεσιν οὐχ ἁπλῶς γένεσιν ἀλλά τινα γέ- 
νεσιν λέγομεν, τὴν δὲ τῆς οὐσίας γένεσιν ὅλως, GAR οὔ τινα διὰ τὸ ὅλως 

ὄντως εἶναι ένεσιν, ὡς χαὶ αὐτὸς 6 ᾿Αριστοτέλης ἡμῖν παραδέδωχεν, 

οὕτω χαὶ τὴν Ἰνῶσιν χαὶ τὴν σοφίαν τῶν μὲν συμβεβηχότων ἑχάστου 
- ΄ , ) 

γνῶσιν τινα χαὶ σης ρίαν τινα. χαὶ τὸν XAT τ σοφόν τι σοφὸν nat τινα _ σι 

σοφόν, τὸν δὲ χατὰ τὰς οὐσίας σοφὸν χαὶ τὰ ual αὑτὸ ταῖς οὐσίαις 20 

χρά- 
Ἢ , a A X ΄ “Ὁ [2 = aes a) or) / > ΄ὔ 

STOWEVE OhWS GOD Gov “At απλως G0G0¥, TAYTWY ὁ εἰσετι ἐν σφι J 
\ Ψ ΄ ΄ 

τιστον τὸν περὶ τὰ ἀρχιχώτερα τῶν ὄντων χαταγινόμενον χαὶ σοφίαν χρα- 
4 , 5 ΄΄ 5 - σσ >) Ἃ ς ‘4 ΄σ ἊΝ ‘ 

τίστην τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἢ ϑεολογία. ἣ δὲ οὐσία τριττὴ 
90 χατὰ τοὺς περὶ ΠΙλάτωνα, ἢ μὲν φυσιχή, ἢ ὃὲ μαϑηματιχή, 7 δὲ ϑεολο- 

Ψ , δ ? e γυκή. εἰ γὰρ χαὶ ᾿Αριστοτέλης περὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λέγει τὴν μαϑη- 
Ay ΄ "ἢ ΚΟΥ Si Δ ~ > v ’ : \ ~ 

uaTixyy χαταγίνεσϑαι, ἀλλὰ τοῦτο οὐχ ἤρεσχε τοῖς ΠΠλατωνιχῶς περὶ τοῦτο 

δοξάζουσι, διότι τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως τῶν αἰσϑητῶν ἐστι χαὶ φυσιχῶ ν χεί- 30 

ρονα, ὡς ἐξ αὐτῶν τὴν γένεσιν ἔχοντα χαὶ ὅστε ἐρογενῶς αὐτῶν ὑφιστάμενα. 
, ~ 3 

bo 
» ae / 

25 χαὶ ἄτοπον εἶναί φασι τὴν ποθ πολλῷ χρείττω οὖσαν τῆς φύσεως ἐχ 
\ 

Cc wy 

i 
~ Q? g \ > ¢ ε ΄ 

τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα χαὶ φυσιχῶν “ἔχειν ἐν ἑαυτῇ τοὺς λόγους ὑφισταμένους, 

ἀλλὰ υὴἡ ἔχειν πρὸ τῶν τῶ" εἴδη χαὶ λόγους οἰχείους αὐτῇ λογιχῶς 

χαὶ ψυχιχῶς ἐνυπάρχοντας, χρείττους ὄντας χαὶ φύσει προτέρους τῶν ,ἐνύ- 

λων zal αἰσϑητῶν χαὶ χαῦ᾿ ἕχαστα, udv ἐξ ἀρχῆς ἀγνοοῦσα τούτους διὰ 80 

80 τὸν δεσμὸν τῆς γενέσεως jit τῇ αἰσϑήσει χαὶ τοῖς ἀφαιρουμένοις ἐχ 

τῆς ὕλης εἴδεσι χαὶ λόγοις, ὅπως ἀναφϑῇ ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τὸ τῆς γνώ- 
᾿ 

> 
α 

vor rab ee) ~ ΄ ᾽ = τ Ret st ΄ ΄ ΄ 
σεως LWTUPOY, GO SX τῆς οἰχειᾶς φύσεως χαὶι τοὺ OTULODOYYOAYTOS υπαρ- 

ὴ wy 

yov αὐτῇ συγχέχυται τοῖς éx τῆς γενέσεως πάϑεσι, χαὶ δεῖται avaxa- 
ϑάρσεως εἰς φανέρωσιν, ὡς ἐν αἰϑάλῃ χεχρυμμένον ἐμπύρευμα, ὃ δὴ σχε- 

35 δαννυμένης τῆς αἰϑάλης ἐχφαίνεται χαὶ a μενον ὅλης εἰς πυρσὸν πολ- 
λάχις ἀνάπτεται. παράγει δ᾽ εἰς μαρτυρίαν τοῦ εἶναι τὸν ὅλως σοφὸν 35 

ἕτερον παρὰ τόν τινα σοφὸν χαί τινα BL Μαργίτην ὀνομαζομένην 
5) 7 2 ὦ δ > ~ 

‘Ourpov. μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς οὐ μόνον αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ πρώ- 
aed Ki i ϊ i i Ἢ 

τῳ Περὶ ποιητιχῆς ἀλλὰ χαὶ ᾿Αρχίλοχος χαὶ Κρατῖνος χαὶ Καλλίμαχος 
i ' - - ‘ - 

4 ἐντίϑησι B: τίϑησι a 10 ἐστιν Ba: cancellavi 13 ᾿Αριστοτέλης] ef. Index Arist. v. 

γένεσις 14 ἑχάστου Β: ἑχάστῳ ἃ 16 τὸν δὲ Β: τὸ δὲ ἃ 25 éx B: xai a 

32. 33 ὑπάρχον a: ὑπῆρχεν B 39 Περὶ ποιητιχῆς]) c. 4 p. 144830 ᾿Ἄρχίλοχος] 

frg. 153 Bergk Κρατῖνος] fro. 332 Kock Καλλίμαχος] frg. 748 Schneider 



10 

w οι 

90 

1 τῶ ἐπιγράμματι Β: τοῖς ἐπιγράμμασι ἃ 4 εὖ ἃ: om. B 16 

ad 

92 
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> ~ ΄ ~ = , ~ 

ἐν τῷ ἐπιγράμματι χαὶ τος t Ομήρου τὸ ποίημα. εἰπὼν οὖν 9ὅν 
΄ > ~ / 

6 ᾿Αριστοτέλης ὅτι τῶν χατὰ τέχνας συφῶν λεγομένων ἕχαστος λέγεται 
΄ > ‘ ν >) ~ \ σοφός, ὡς ἀρετὴν ἔχων ἐν τῇ τέχνῃ αὐτοῦ κατορθῳτικὴν τοῦ χατ’ αὐτὴν 

> \ , Log ΄ 

(εὖ) χαὶ λέγεται οὗτος χατά τ - σοφός, ἵνα δείξῃ, ὅτι οὐ τοιαύτη ἐστὶν ἢ 
΄ ΄ - > > ~ , 

σοφία ἣ νῦν Tap αὐτοῦ λεγομένη, ἐπαγε!, ὅτι οἰόμεϑά τινας σοφοὺς ὅλως, 
> \ ws , ΄ οὐ χατὰ pepe οὐδὲ ἄλλο τι σοφούς, ἤτοι χυρίως, χαὶ οὐ πῇ χαὶ χατά 

τι σοφούς. τί δὲ δηλοῖ αὐτῷ ἐνταῦϑα τὸ ὅλως χαὶ χατὰ μέρος, εἰρήχαμεν 
vn e ~ a 5. ~ ΄ ὃὲ is] a v 

ἤδη ἰχανῶς ὡς ἐνῆν. ὃ δὲ Ὁμῆρος λέγων ἐν τῷ Μαργίτῃ “τὸν δ᾽ οὔτ᾽ 
4 Ἃ ~ 

dp σχαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα οὔτ᾽ ἄλλως τι Goody” 
\ ~ , . »% Ἀ ~ \ ΄ ~ 

περὶ σοφοῦ λέγει ὅλως ὄντος χαὶ χυρίως σοφοῦ, χαὶ οὐ χατά τι σοφοῦ, 
oe FES ee τὸ, Fo ~ , ὡς ot χατορϑοῦντες περὶ τὰς τέχνας. ἔστι γὰρ χαὶ σχαπτῆρα τὸ σχάπτειν 
Vv v x \ ~ > ~ 

ἔργον ἔχοντα χατορϑωτιχὸν εἶναι περὶ τοῦτο χαὶ διὰ τοῦτο σοφὸν dvoud- 
ζεσϑαι, χαὶ οτος ὡσαύτως περὶ τὸ ἀροτριᾶν ὑπάρχειν σοφὸν χαὶ ἄλλον 

σ 

περὶ ἄλλο χαὶ ἕτερον περὶ ἕτερον, ἀλλὰ ΄ ΝᾺ σ 

ούτων ἕχαστος τὶ σοφός, ὁ GE 

TAYVEL συμπεραινόμενος 
2 é . , 

ων A ὅλως σοφὸς τούτων ἕτερος. ταῦτα εἰπὼν 

᾿ ω ~ ΄ ΄ - - 

Ρ.1141110 Ὥστε δῆλον ὅτι ἣ ἀχριβεστάτη ἂν τῶν ἐπιστημῶν 

εἴη ἣ σοφία. 

Ψ' fi ~ X rd > ~ ᾿] ¢ o 4 Πόϑεν οὖν τοῦτο τὸ συμπέρασμα συνῆχται; 2x τοῦ ua ἑχάστην τέ- 
- ? χνὴν σοφὸν heysodar τὸν χατ᾽ ad ‘ 

jy ἀχριβῆ. ἀχολούϑως γὰρ xat ὁ χα- 
Q- 

G 

Ἁ ao » e \ a, s > ΄ o 

τὴν OhWS oat 60 000 ς εστᾶαι ὁ περι τὴν OhWS σηφιὰν ἀχριβής. αὐτῇ 

or, aA Os, ἐστιν, (7) οὐ μόνον (τῶν) ἐκ τῶν ἀρχῶν δειχνυμένων γνῶσίς ἐστιν. 
ἀλλὰ χαὶ αὐτῶν τῶν ἀρχῶν, ὡς χαὶ περὶ αὐτὰς ἀληϑεύουσα. τί δέ ἐστι 

40 

45 

50 

\ 9 ΄, \ \ > \ SW RY ΄ > > > |Z \ = 
τὸ ἀληϑεύειν περὶ τὰς ἀρχὰς ἢ τὸ ἔχειν λόγους ἐν οἷς ἐν δέχεται χαὶ 96: 

περὶ αὐτῶν; εἰσὶ γάρ τινες τῶν ἀρχῶν, at λόγου δεύμεναι τοῦ πιστοῦν- 

τος αὐτὰς οὐχ ἐξ ἀνάγχης τὸν λόγον ἀποδιδόμενον ἔχουσι περὶ τῶν xa 
ἑχάστην ἐπιστήμην ἐπιστημόνων, ἀλλ᾽ αὐτοὶ μὲν ὁμολογουμένας αὐτὰς 

λαμβάνουσι χαὶ ἐξ αὐτῶν τὰ χατὰ τὰς αὐτῶν ἐπιστήμας ἀποδειχνύουσιν, 
ὃ δὲ σοφὸς ἀχριβέστερος ὧν αὐτῶν χατὰ γνῶσιν χαὶ τούτων τοὺς λόγους 

ἀποδίδωσιν εἴ πῃ δεήσει. at γὰρ ἀρχαὶ τῶν ἐπιστὴμ ὧν εἰς τρία διαιροῦν- 

ται, ἀξιώματα ὑποϑέσεις αἰτήματα, ἀξιώματα μὲν ὡς τὸ τὰ αὐτοῖς ἴσα 

χαὶ ἀλλήλοις ἴσα: λέγεται γὰρ ἀξιώματα, ὅσα χαὶ τῷ μανϑάνοντι γνώριμα 

χαὶ xav? αὑτὰ πιστά, σαφηνείας ἴσως μόνης (τῆς) χατὰ λέξιν δεόμενα, 
οἷον τὸ εἰρημένον. ὅταν δὲ μὴ ἔχῃ μὲν ἔννοιαν τοῦ λεγομένου αὐτόπιστον 

ὃ ἀχούων, τιϑῆται δ᾽ ὅμως χαὶ συγχωρῇ τῷ λαμβάνοντι, τὸ τοιοῦτον ὑπό- 
ϑεσις. τὸ γὰρ εἶναι τὸν χύχλον σχῆμα τοιόνδε, χατὰ χοινὴν μὲν ἔννοιαν 
od προειλήφαμεν ἀδιδάχτως, ἀχούσαντες δὲ συγχωροῦμεν ἀποδείξεως χωρίς. 

ὅταν δ᾽ ad χαὶ ἄγνωστον ἢ τὸ λεγόμενον χαὶ μὴ συγχωροῦντος τοῦ λαμ- 

ἀρχὰς ἀληϑεύειν (p. 1141418) ἃ 21 ἣ et τῶν a: om. Β 25 x 

rhesis usque ) 

ta: παρὰ B 

τῆς a: om. B oo ἔχη B: ἔχει a o4 τιϑῆται scripsi: τίϑεται Ba συγχωρῆ͵ 

Β: συγχωρεῖ ἃ 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 21 
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Bavovtos ὅμως λαμβάνηται, τηνικαῦτα αἴτηυναι χαλοῦμεν, οἷον τὸ πάσας 9ύτ 

τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι. δηλοῦσι δὲ of περί τινος τῶν ὑπο- 
"" Ἁ ») ~ 

ϑέσεων πραγματεύσασϑαι σπουδάσάντες, ὡς μὴ ἐνουσῶν χατὰ χοινὴν ἔν- 
νοιαν τῷ μανϑάνοντι, ὡς ὃ [Πτολεμαῖος τὸν ὅρον τοῦ τελείου σώματος 

- La) ξ Vv / Ἂν > if > “» 4 

5 ἀπέδειξεν ἔχοντα χαλῶς, σημεῖον ὑποϑέμενος χαὶ εἰς τρία δείξας γινομένην 5 

\ ~ , > ~ 5) ὌΧ \ ΄ sy ΡΝ ‘ 
UGLY αὑτου, τὴν wey χατὰ (LT KOS, THY GF KATA πλάτος, THY GF χατὰ 

e 

‘ 

< 5 Ἁ ‘ >) > ~ 5 ~ Ψ; lf ~ ~ 

βάϑος, at ἐπεὶ wy ἐνδέχεται 2x tod αὐτοῦ σημείου πλείους τῶν τριῶν 

ἐπινοῆσαι ῥύσεις γινομένας, δῆλον ὡς οὐδὲ πλείους τῶν τριῶν ἐνδέχεται 
᾿ ΄ sf ~ 

διαστάσεις γενέσϑαι. χαὶ οὕτω δείχνυται τέλειος ὧν ὅρος τοῦ σώματος 
5 + ~ ~ 9 ΄ y + 0 

10 6 λέγων εἶναι σῶμα τὸ τριχῇ διαστατόν. ἔστι μὲν οὖν τὸν ὅλως σοφὸν 
= y yes ΄ ~ 

χαὶ οὕτως νοεῖν ὡς εἰρήχαμεν, ἔστι ὃὲ nat ἄλλως ἐχλαβέσϑαι τὸ τοιοῦτον. 

ἐπεὶ γὰρ ἣ πρώτη φιλοσοφία, ἥτις ἐστὶν ἢ ϑεολογία, τέχνη τεχνῶν λέγε- 20 = ἱ MSS eet dP get eal hoa: = Whar MSIE SF 6 sae ee ΥΣ ‘ 

ται χαὶ ἐπιστ a ee eine διὰ τοῦτο ταῦτα λέγεται, διότι τεχνοῖ τὰς 
~ \ 

τέχνας χαὶ ἐπιστημοῖ τὰς ἐπιστήμας τὰς ἀνοποδείχτους αὐτῶν ἀρχάς, ὅποι 
\ 

15 παρήχοι διασαφοῦσα xual παραδιδοῦσα ταύταις αὐτὰς χαὶ παρασχευάζουσα 
, 2 ~ Be Sen pias τὰν bes a ΞΖ ταύτας, 2% τῶν παρ᾽ αὐτῆς παραδιδομένων (ta) οἰχεῖα χατορϑοῦν τέλη. 

~ \ 3 > ~ ἴ« ΄ ἵν᾽ is , 

οἷον ὡς ἐπὶ τεχτονιχῆς χαὶ οἰχοδομιχῇῆς ἢ χάϑετός ἐστ' χαὶ 7 ied 
χαὶ τὸ ὀρϑογώνιον τρίγωνον, ὃ ἀλφάδιον παρὰ τοῖς οἰχοδόμοις χαὶ τέχτοσιν 

> , © ἃ ‘ ΄ ᾿Ξ ΄ = Bnd ee ἘΞ: a ao 

ὀνομάζεται. ἣ μὲν yap χάϑετος ἐν χρήσει οὖσα τῷ οἰχοδόμῳ τοῦτο μό- 9 
~ σ ΄- > >) ~ , 

20 νον ἔχει παρ᾽ αὐτοῦ γινωσχόμενον, ὅτι διορθοῦται δι᾿ αὐτῆς τὸ οἰχοδομού- 
Pe ee a Ae en eS ee ο τ ΕΣ ξεν ΕΣ ΚΕΝ usvoyv. τίς ὃὲ ἢ αἰτία τοῦ τὴν σπάρτην ἐξηρτημένην ξαυτῆς τὴν μόλιβδον 

Siac τῇ BESS συμβάλλεσϑαι πρὸς τὴν ὄρϑωσιν, ἀγνοεῖται παρὰ 
4 ΄ , 

τοῦ τεχνίτου, a Ea ἢ: ἐστὶ τῆσδε τῆς τέχνης, ὁ δέ γε σοφὸς ἀποδιδοὺς 

τὴν αἰτίαν, δι’ ἣν ἢ χάϑετος τῇ ὀρϑῇ τοῦ τι συμβάλλεται, τὴν ἀρ- 
- ~ ~ if ~ 

25 χὴν τῆς οἰχοδομιχῆς συνιστᾷ, ual αἴτιος τῇ τέχνῃ τῆς συστάσεως γίνεται. 
Di EN ON © 26 = ΓΞ ee ae 2 ΄ ᾽Ὰ ἘΞ Ω Ὰ ~ a ΒΟ QR x 
ἐπεὶ γὰρ ἢ ἐξηρτημένη τῆς σχοίνου μόλιβδος βαρὺ σῶμα, τὰ GF βαρέα 30 

τῶν σωμάτων τὴν ῥοπὴν ἔχει πρὸς τὸ τοῦ παντὸς χέντρον. zat’ ὀρϑὰς 
, v ¢ ~ 9. ἄγ G , > yv \ o ΄ > 

τωνίας ἄγεται ἢ σχοῖνος ὀρϑῶς, ἧς ἢ μόλιβδος ἤρτηται, χαὶ οὕτως 7 ot- 
a Ἁ > Q~ Ψ ae ec , Pax = s 5 ΄ c 

χοδομιχὴ ὀρθῶς ἀναφέρεται ἑπομένη τῇ τῆς σχοίνου εὐθύτητι. πάλιν ἢ 

80 σπάρτη χατὰ τὸ εὐθὺ ἑχατέρωϑεν τῶν ἄχρων τοῦ ξύλου ἐχτεινομένη Tote 

τὸ ξύλον εὐϑύνεσϑαι ἀφαιρουμένων ἀπ᾽ αὐτοῦ πανταχόϑεν τῶν περιττῶν. 

ἃ τὴν λόξωσιν ποιεῖ ὡς τῆς εὐϑείας γραμμῆς αἰτίας οὔσης τῷ ξύλῳ ex 
“- 5 4 ΄ 2 

τῆς παραϑεσεώς τοῦ εὐθύνεσϑαι. πάλιν τὸ ὀρϑογώνιον τρίγωνον παρατι- 35 
- / Vv ~ ΄ 

ἔμενον τοῖς ἀνεγειρομένοις εἰς ὕψος χίοσιν αἴτιον γίνεται τῇ στάσει ad- 
, ~ ~ Ὁ} Ὁ \ Ὁ. >) 4 5 ~ A X 5 weed \ 

τῶν τῆς ὀρϑότητος, διότι χαὶ ἢ ἀγομένη εὐϑεῖα πρὸς τὸ ἀποτελέσαι τὴν je) σι 

> ΚΝ ΄ \ ΄σ v \ -“ c ΄ ΄ ἂν ὧν \ 

ὀρθὴν YOvVidy χατα χαὕξτον αγεται. AAL GUTWS SXAGTY) TSYVT| λόγους χαι 

χανόνας ἣ σοφία παραδιδοῦσα πρόξενος αὐτῇ τῆς τεχνώσεως γίνεται. τὸ -Θ 
a) Ἢ Ἀ c , \ > ~ rd 7 c Ἁ ’ Ξ - 

QO AUTO SUPT GELS χαὶ ἐν τΊ πέσ τη 0 if 0 yew μετ toys τὸν ὅρον τὴ Ὁ 

, \ ~ ~ ~ 5 ~ 

σημείου δεχόμενος χαὶ τῆς γραμμῆς χαὶ τῆς ἐπι ne (as χαὶ τοῦ σώματος 40 

6 ῥῦσιν ἃ: ῥδήσιν in corr. B 10 τὸν B: τῶν a σοφὸν a: σοφῶν B 11 ἐχ- ϊ " 1 τ 

λαβέσϑαι Β: ἐχβάλλεσϑαι ἃ 15 παρήχοι ἃ: παρείχοι B 16 τὰ ἃ: om. Β f i ρη ρ 
11 σπάρτη B: σπάρτος ἃ 20 αὐτοῦ B: αὐτῶ a 21 ἑαυτῆς B: ἑαυτῇ a 32 λόξω- 

ow B: ξυλώσιν a 
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οὐδὲν πολυπραγμονεῖ περὶ αὐτῶν. GAN ὡς ἀρχαῖς αὐταῖς χρώμενος τὰ ἐξ 90: 
αὐτῶν ἀποδείχνυσι, τρεῖς μὲν λαμβάνων διαστάσεις, πλάτος μῆχος χαὶ 

βάϑος, ἐξ ὧν τὸ σῶμα συνίσταται, δύο ὃὲ μῆχος χαὶ πλάτος, ες ὧν ἢ 
2 2 4 ~h! 3 X > 4 σ > ce 7 t= , .ς 

ETLOAVELA, Ev OF AThATES OLAGTYHUG, ὦ EOTtY F Ύ AWW, WS TEOAS SxXA- t ᾽ "1 ἘΠΕῚ i i t 

τέρωϑεν τὸ σημεῖόν ἐστιν ἀμερὲς ὁριζόμενον. ὃ δέ Ye σοφὸς πρῶτον Ὁ iss σι 

. δείχνυσιν, ὡς προλαβόντες εἴπομεν, τρεῖς μόνας οὔσας τὰς διαστάσεις χαὶ 
τέλειον ὃν μέγεϑος, ὃ τριχῇ διέστηχεν: εἶτα λαβὼν ἀξίωμα ἐναργές, ὅτι 45 

πᾶν τὸ περατοῦν τοῦ περατουμένου ἁπλούστερον χαὶ ἀναγχαῖον εἶναι λεί- 
\ Ἃ Ὑ πεσϑαι τὸ ae τοῦ περατουμένου χατὰ διάστασιν. πῶς γὰρ ἂν ety 

10 πέρας τὸ ἴσον ὃν τῷ περατουμένῳ χατὰ διάστασιν 7 αὐτοῦ ἐπὶ πλείονα ἱ 
διϊσταμένου, ἔχει ἐντεῦϑεν δειχνύμενον, ὅτι περατοῦσα τὸ σῶμα ἣ ἐπιφά- 

γεια, λείπεται ἐχείνου κατὰ διάστασιν, ὡς διϊσταμένου τριχῇ τοῦ σώμα- 
Tos αὐτὴν χατὰ δύο διΐστασϑαι, ἤγουν χατὰ μῆχος χαὶ πλάτος, ὡσαύτως 

ἐπεὶ 7 γραμμὴ πέρας ἐπιφανείας ἐστίν, ἀναγχαῖον αὐτὴν λείπεσϑαι τῇς 50 
15 ἐπιφανείας χατὰ διάστασιν, ὡς εἶναι τὴν γραμμὴν διϊσταμένην xa? ἕν. 

τῷ δὲ σημείῳ ἐπεὶ πέρας αὐτό ἐστι τῆς εὐθείας γραμμῆς, ἀναγχαῖον μη- 
δεμίαν προσεῖναι διάστασιν, λειπομένῳ παντελῶς διαστάσεως, ὅτι τὸ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ περατούμενον μίαν μόνην ἔχει διάστασιν. | χαὶ οὕτως ἐδείχϑησαν 90.» 
πάντες οἱ ἀποδεδειγμένοι ὅροι τῶν μεγεϑῶν χαὶ τοῦ ἀμεγέϑους σημείου 

20 ἔχοντες χαλῶς. ὃν οὖν τρόπον ἐπὶ τούτων δέδειχται τὰς ἀρχὰς ἢ σοφία 
παραδιδοῦσα, τὸν αὐτὸν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν ἐξε- 

τάζων εὑρήσει τις αὐτὴν εὑρετιχὴν τῶν ἀρχῶν. διὰ τοῦτο οὐ τὶ σοφὸς 

ἀλλ ὅλως σοφὸς ὃ πρῶτος φιλόσοφος λέγεται, ὃς ὃ ϑεολόγος ἐστί: διὰ 
- σ \ ΄ 7 \ ~ ΕΣ 1 <a ΄ τ 

τοῦτο ὅλως σοφὸς χαλούμενος, διότι χαὶ τοῖς ἄλλοις τεχνίταις χαὶ ἐπιστή- 5 

25 μοσιν ὧν ἕχαστός τι σοφὸς αἴτιός ἐστι τοῦ εἶναι σοφοῖς. δεῖ ἄρα τὸν ι 

\ οὶ ΄ \ > ~ 2) ~ 327 

σοφὸν μὴ μόνον τὰ ἐχ τῶν ἀρχῶν εἰδέναι ἀλλὰ xa 

ἀρχὰς ἀληϑεύειν. τοῦτο τος ἐστι τῶν εἰρημένων, ἕξεως οὔσης 

τῆς σοφίας, παριστῶν ἅμα μὲν αὐτῆς τὴν ἐνέργειαν, ἅμα δὲ χαὶ τὴν δια- 
φορᾶν, ἣν ἔχει πρὸς τὴν ΤΠ ἢ μὲν γὰρ ἐπιστήμη περὶ τὰ ex 

80 τῶν ἀρχῶν τὴν ἀλήϑειαν ἔχει ἀρχῆς χρωμένη πρὸς τὴν αὐτῆς sd- 
ν i ν i j 

ρεσιν. περὶ δὲ τῶν ἀρχῶν ἥ ἐπ ἐῶ υσον τὶν οὐδαμῇ ἐξετάζουσα. ἣ δὲ 
σοφία χαὶ περὶ τὰς ἀρχὰς ἀληϑεύουσα συνιστῶσα χαὶ αὐτὰς χατὰ τὴν 10 
ς ~ \ \ 2 ΄ ΕΖ ἑαυτῆς πρὸς τὴν ἐπιστήμην ὑπεροχήν. 

Ρ. 1141118 Ὥστ᾽ εἴη ἂν ἣ σοφία νοῦς χαὶ ἐπιστήμη. καὶ ὥσπερ 
35 χεφαλὴν ἔχουσα ἐπιστήμην τῶν τιμιωτάτων. 

΄ 

Τοῦτο ὥσπερ πόρισμά ἐστι τῷ ῥηϑέντι ἑπόμενον συμπεράσματι. χαὶ 

1 αὐταῖς B: αὐτοῖς a 9 τὸ ἃ: ἢ Β 18 ἤγουν Β: ἢ ἃ 14 ἐπεὶ Β: 

ἐποίησεν ἃ 19 ἀμεγέϑους ἃ: μεγέϑους B 34 χαὶ ὥσπερ Ba et Arist. 

codd. LbOb: ὥσπερ Arist. vulg. 35 ἐπιστήμην Ba et Arist. cod. Mb: ἐπιστήμη 

Arist. vulg. 

21] ὃ 
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δηλοῖ τὴν σοφίαν σύνϑετον οὖσαν ἕξιν ex vod χαὶ ἐπιστήμης. ὁ μὲν yap bv 
γοῦς τὴν γνῶσιν ἔχει τῆς ἀληϑείας τῶν ἀρχῶν, 7 δὲ ἐπιστήμη χορηγου- 16 

μένας αὐτὰς λαμβάνουσα ἐχ τοῦ νοῦ ἀποδείχνυσι τὰ οἰχεῖα προβλήματα" 
ὥστ᾽ ἐπεὶ ἢ σοφία χαὶ τὰς ἀρχὰς ἔχει ὡς ὃ νοῦς ual τὰ ἐχ τῶν ἀρχῶν 

5 ὥς ἣ ἐπιστήμη, εἴη ἂν νοῦς ἅμα χαὶ ἐπιστήμη. διὰ τοῦτο χαὶ χεφαλῇς 
λόγον ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἐπέχει, ὅτι ἐπιστήμη τῶν τιμιωτάτων ἐστί. τι- 

υιώταται δὲ at eee εἰ γὰρ αἴτιαι αὗται τῶν παρὰ ταῖς ἐπιστήμαις 
i συβπερασματων, πῶς οὐχ ἂν εἶεν τὰ ἐν ταῖς ἐπιστήμαις χυριώτερα; χεφα- 

hat τοίνυν at ἀρχαὶ τῶν ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ϑεωρουμένων, χεφαλὴ δὲ χαὶ 20 
ς ve ~ ΡῚ ~ c ͵ nn s 10 ἣ σοφία τῶν ἐπιστημῶν ἢ ταύτας χορηγοῦσα ταῖς ἐπιστήμαις. 7 εἰ Bod- 
+ ε -“ σ᾿ γ x ε 
λοιτό τις, ῥητέον χαὶ οὕτω τὸ χεφάλαιον ἔχουσα, ὅτι ἐπεὶ at ἐπιστῆμαι 

7 v 4 355) >) ~ “ παρὸ BL i am 

μὴ οἴχοϑεν ἔχουσι τὰς ἀρχὰς ἀλλ ex τῆς σοφίας χορηγουμένας, ῥη- 

ϑεῖεν ἂν τούτου ἕνεχα χαὶ ἀχέφαλοι. 7 δὲ σοφία ἐπεὶ αὐτοτελὴς χαὶ ἐξ 
[π ~ Vv x b) ΄ \ 5 4 ‘ 

ἑαυτῆς ἔχει τὰς ἀρχάς, διὰ τοῦτο χαὶ ἐπιστήμη es μετὰ χε Φαλῆς, 
»ν Ἔ 18 ὡς eyancs χεφαλήν, ἥτις ἐστὶν at ἄρχαι ἔστι δ᾽ οἶμαι τ περιττὸν ζη- 

~ 

τῇσαι χαὶ περὶ τούτων, πῶς οὐχ ἕξεις μόνον at ἀληϑευτιχαί, at χα τέσσα- 9ὅ 
~ 

pes ἀπηρίϑμηνται, ἀλλὰ xat ὃ νοῦς ὡς πέμπτη ᾿προστέϑειται. ἣ γὰρ 

σοφία νοῦς ἐστι χαὶ ἐπιστήμη. ὃ μὲν μόνον ὧν ἐπιστήμων τῆς χατὰ σο- 
φίαν λείπεται τελειότητος, τὸ λαμβάνειν ἔχων μόνον τὰς ἀρχὰς χορηγου- 

20 μένας ἀπὸ τοῦ νοῦ, μὴ μέντοι γε ual τὴν περὶ ταύτας ἔχων ἀλήϑειαν, 

προχεχοφὼς δ᾽ ἐπὶ τὴν σοφίαν ἤδη ἔχει χαὶ νοῦν χαὶ τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς 
Π ἢ πύον: πῶς οὖν τὸν νοῦν ἐν τῇ σοφίᾳ περιεχόμενον ὡς παρ᾽ αὐτὴν 
ἔτ τέρον ἀπαριϑμεῖται ὑπάρχοντα; ἢ ἐπεὶ σύνϑετος ἢ σοφία ex νοῦ χαὶ ἐπι- 80 

στήμης, ἔδει πρῶτον εἶναι τὰ ὡς μέρη αὐτῆς ὑπάρχοντα, χαὶ οὕτως ad- 

25 τὴν ἐξ ἀμφοτέρων αὐτῶν συντίϑεσϑαι, ἔτι δὲ Ais εἰ χαὶ ahi ἐν- 
΄ \ qQ? ἙῸΝ > 

ς xat xa? αὑτὰ ὑπάρχοντα πρότερον. εἶτα 
~ 

δέχεται ταῦτα χωρίζεσθαι ἁπλῶ 

συνερχόμενα χαὶ τὴν σοφίαν ἀποτελοῦντα. ἐνδέχεται γάρ τινα χωρὶς τῆς 
να νοερὸν γεγονότα τὴν περὶ τὰς ἀρχὰς ἔχειν ἀλήϑειαν, οὐ, μέν- 
τοι γε εἶναι χαὶ ἐπιστήμονα τὰ ἐχ τῶν ἀρχῶν δειχνύμενα μὴ γινώσχοντα. 

80 διὰ τοῦτο rie σοφὸν τῶν μερῶν τῆς σοφίας τος λειπόμενον, ὡς χαὶ 85 

ἐπιστήμονα μὴ εἶναι usp ἐνδέχεται τὴν περὶ τὰς ἀρχὰς οὔπω χεχτημέ- 

νον ἀλήϑειαν, ὁπηνίκα δ᾽ ἄμφω συλλάβῃ τὰς ἀληϑείας, τήν τε περὶ τὰς 
\ \ 

ad a ἀρχὰς χαὶ τὴν περ ἐχ τῶν ἀρχῶν, τότε χαὶ νοερός ἐστιν ὡς ϑεολόγος, 
> ~ ~ ΝΑ ~ , ~ , 

χαὶ ἐπιστήμων, ὡς τὰ ἐχ τῶν ἀρχῶν διὰ τῶν ἀρχῶν ἐπιστάμενος, ὥστε 
35 ἀναγχαῖον ἰδίως Ex [ 

a 

5 

ἄστην τῶν ΠΣ txOv ἕξεων τὸν περὶ αὐτῆς λόγον 
δὲ τιμιώτατα τὰ ϑεῖα λέγει χαὶ ὑπὲρ γένεσιν, περὶ ἃ δέξασϑαι. μήποτε 

προηϊουμένως ἣ nee φιλοσοφία χαταγίνεται, ἃ χαὶ ἀρχαὶ πάντων τῶν 40 

Ἱενητῶν, ὡς ὄντως ὄντα (χαὶ νῷ μόνῳ ληπτά), χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τιμιώ- 

1 é νοῦ B: ἐχ τοῦ νοῦ ἃ 4 τὰ B: om. a 8 χυριώτερα Β: τιμιώ- 

τερα ἃ 11 ἐπεὶ: B: om. a 15. χεφαλὴν a: κεφάλαιον B 15. 16. ζη 

τῆσαι a: καὶ ζητῆσαι B 11 ὃ νοῦς Β: νοῦς ἃ 33 ἀρχὰς ἃ: ἀληϑείας B 

84 ὡς τὰ B: χαὶ τὰ a 38 χαὶ νῷ μόνῳ ληπτά ἃ: om. Β 



or 

10 

15 
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TATA, WS ἀρχικώτατα τῆς τος γενέσεως, ἐξ wy δέχεται ἢ 

χατὰ νοῦν τῶν ἀνθρώπων ἐνέργεια χαὶ τὸ περὶ τὰς ἀρχὰς Ἐπὶ ἐπιστημῶν 
ἀληϑεύειν, τὸ ἀναπτόμενον ἐχεῖϑεν φῶς εἰς ὁδηγίαν ἔχουσα χαὶ τῇ τῶν 

ἐν ταῖς ἐπιστήμαις ἀρχῶν καταλήψει τοῦ τῆς ψυχῆς ὄμματος χαταλαμπο- 

μένου χαὶ τὴν ἄμεσον ἕνωσιν τῶν ὅρων ἀν ΕΣ ἐξ ὧν at ἄμεσοι 
προτάσεις συντέϑεινται. τὸ δὲ ἀληϑεύειν περὶ τὰς ἀρχὰς ὡς ἴδιον εἶπε 
τῆς σοφίας, οὐχ ὅτι αἱ ἐπιστῆμαι λαμβάνουσαι ταύτας οὐχ ἀληϑεύουσι 
wat αὐτάς, ἀλλ᾽ ὅτι τὴν περὶ αὐτὰς ἀλήϑειαν ἢ σοφία καὶ ταῖς ἐπιστή- 
wars πορίζει, αὐτὴ πρώτως τὴν ταύτης ποιουμένη κατάληψιν. 

m” \ Vv a \ ” Ἁ 

p. 1141120 Ἄτοπον γὰρ εἴ τις τὴν ἐπιστήμην πολιτιχὴν ἣ τὴν 

φρόνησιν σπουδαιοτάτην εἶναι οἴεται, εἰ μὴ τὸ ἄριστον τῶν ἐν 
τῷ χόσμῳ ἀἄνϑρωπός ἐστιν. 

Διὰ μὲν τῶν προσεχῶς εἰρημένων ἔδειξε τὴν διαφοράν, ἣν ἔχει πρὸς 
τὴν ἐπιστήμην 7 σοφία, διὰ Ge τῶν mapa δείχνυσιν διαφέρουσαν τῆς 

“ee 
~ SY 

΄ / > , ΄ > \ 

φρονήσεως. συνέχει ὃὲ τὸν λόγον τὸν τ (ρ σύνδεσμον λαμβάνων ἀντὶ 

πο τοῦ δέ, ὃ ἔστιν εὑρεῖν αὐτὸν ποιοῦντα ἐπὶ πολλοῖς. ἔλαβε δὲ τὴν πολι- 

25 

45 

50 

tinny εἰς τὸ μέσον χαὶ [ τὴν ἐπιστήμην ὡς συλλαμβανομένην αὐτῷ πρὸς χὰ 

τὸ δεῖξαι τὴν ἑτερότητα τῆς φρονήσεως χαὶ τῆς σοφίας. φησὶν οὖν ἄτο- 
Tov εἶναι τὸ ὑπολαμβάνειν τὴν ἐπιστήμην πολιτιχὴν 7 τὴν φρόνησιν σπου- 
δαιοτάτην. ἴδωμεν δὴ πῶς ἄμφω ταῦτα συμβάλλονται αὐτῷ πρὸς τὸ προ- 

χείμενον. τὴν μὲν γὰρ πολιτιχὴν ἄτοπον εἶναι λέγειν ἐπι τ, ὡς ἕπο- 
μένου τοῦ ἀτόπου, τῷ λέγειν σοφίαν εἶναι τὴν φρόνησιν. ἣ μὲν γὰρ 

σοφία ἐχ νοῦ χαὶ ἐπιστήμης προς ἢ 6& φρόνησις πολιτιχή. ὁ οὖν 
Vv λέγων σοφίαν εἶναι thy φρόνησιν μενον ἔχει ἄτοπον, τὸ λέγειν τὴν 

7, 

ἐπιστήμην πολιτιχήν: ἀλλὰ τοῦτο πιὰ Tov διὰ τί; ὅτι ἢ ὑὲν ἐπιστήμη 

περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαταγίνεται. ἥ δὲ πολιτικὴ περὶ ἐνδεχόμενα. ὥστε 

ἀδύνατον ταύτας ἀλλήλαις συνέρχεσϑαι, οὕτω pores χατὰ τὰ ὑποχεί- 
ὑενα. οὐχ ἄρα 7 σοφία φρόνησις. σπουδῆς μὲν γὰρ ἀξία χαὶ ἢ φρόνησις. 

> ΄ 

ἀλλ οὐ τῆς πρωτίστης, ὡς ἣ σοφία. ὅτι δ᾽ A φρόνησις οὐχ ἔστι σπου- 
δαιοτάτη, δείχνυσιν ἐντεῦϑεν. 7% φρόνησις περὶ τὰ ἀνθρώπῳ συμφέροντα 

χαταγίνεται. εἰ οὖν ἦν 6 ἀνϑρωπος τῶν ἐν τῷ χόύσμῳ τὸ ἄριστον, ἦν ἂν 

χαὶ ἢ φρόνησις σπουδαιοτάτη: ἀλλὰ μὴν τοῦτο οὐχ ἔστιν, ὡς αὐτὸς Getx- 
νυσι προϊών: οὐχ ἄρα ἣ σοφία φρόνησις. 

1 σοφία B: φιλοσοφία a 3 TH a: τῆς Β χαταλήψει a: χαταλήψεων B 

10 ἐπιστήμην πολιτιχὴν Ba et Aristot. codd. LbOb: πολιτιχὴν Arist. vulg. 

11 εἶναι οἴεται B et Arist. cod. Mb: οἴεται εἶναι a et Arist. vulg. 16 εὑρεῖν 

τὸν Β: αὐτὸν εὑρεῖν ἃ 18 δεῖξαι Β: δειχνύναι ἃ 20 ἐνδεχόμενα Β: 

ἐνδεχόμενα ἃ 

10 

τὰ 
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g 

γιεινὸν μὲν χαὶ ayatoy Bee: σῶς τοῖς, Kat Or o7 

SS 

ς: 

\epxov χαὶ εὐθὺ ταὐτὸ αἰεί, χαὶ τὸ σοφὸν ταὐτὸν 1ὅ 

πάντες ἂν εἴποιεν, φρόνιμον δὲ ἕτερον. τὸ γὰρ περὶ αὑτὸ Exa- 

στα εὖ ϑεωροῦν φαῖεν ἂν εἶναι φρόνιμον, καὶ τούτῳ ἐπιτρέ- 

5 ψειαν αὐτά. 

τερον ἐπιχε εἰρημα περὶ ὃ ὙΠΟ τ σοφίας χαὶ φρονήσεως ἐχ τοῦ ἑτέρου 
χαὶ τοῦ ταὐτοῦ. χαὶ παράγει εἰς μέσον Oe παράδειγμα τοῦ μὲν ἑτέρου 

A A A ον 5 { ΄ ~ ai A Ἁ 560 , ΄ ‘ 

TO Pie χαὶ τὸ ἀγαῦϑόν, τοῦ de ταὐτοῦ τὸ λευχὸν χαὶ εὐθύ. ὑγιεινὸν 

wey γὰρ τοῖς ἔτ τ "γενέσιν ἕτερον χαὶ ἕτερον, χαὶ ἀγαϑὸν ὡσαύτως, οἷον 20 

10 ἀνθρώποις χαὶ ἰγϑύσι. βρῶμα γὰρ ὑγιεινὸν 7 διαίτηυμα 7% ἄλλο τι τοιοῦ- { A ἢ i f ik | 
g > 

tov ἄλλο μὲν ἀνϑρώποις, τ 
5 ἰχϑύσι. διότι χαὶ ἢ χρᾶσις ἑτέρα 
χρᾶσιν ξ 

\ = 
7 

\ 
yy mM χαὶ τὰ συμβαλλόμενα τοῖς χατὰ τ τέροις εἰς ὑγίειαν ἕτερα 

πάντως. χαὶ τὸ ἀγαϑὸν ὡσαύτως Da, ἀγαϑὸν ὃς ἐνταῦϑα οὐ τὸ χοι- 
νόν φησι χαὶ ἁπλῶς ἀλλὰ τὸ ἴδιον ἑχάστῳ. ἀγαϑὸν γὰρ ἀνθρώποις 7 

15 ἀνθρώποις χαὶ χερσαίοις οὖσι ζῴοις τὸ ἐν χέρσῳ διάγειν, ἰχϑύσι ὃξ ὑδρη- 
λοῖς οὖσι τὸ διατρίβειν ἐν ὕδατι, τὸ GE λευχὸν χαὶ edb οὐ τοῖς μέν ἐστι 25 

λευχὸν χαὶ εὐϑύ, τοῖς δ᾽ οὐχί, GAR ἑχάτερον τούτων ἀεὶ τὸ αὐτό. οὕτω 
χαὶ τὸ μὲν σοφὸν ταὐτὸν ἂν εἴποιεν πάντες, οὐ παρὰ τοῖς μὲν σοφόν, 
παρὰ δὲ τοῖσδε υἡ" φρόνιμον ὃὲ οὐ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, GAN ἕτερον χαὶ 

~ \ Ὁ ν 2 τ \ / La) 

20 ἕτερον. ἐχεῖνο γὰρ φρόνιμον, ὃ ϑεωρεῖ καὶ εὑρίσχει χαὶ τ τὸ οἰ- 
, 4 

! 
- Ἣν. \ > yas 3 - Σ 2 fa 2 ΡΞ 

χειὸν εὖ χαὶι Ξπιτηύξυξ': ὀρθῶς τὴν SXSLVOD STITEVCLY, χαὶ τηῦτο ἂν εἴπῃ 
΄ = oO > . 

φρόνιμον τῶν χρινόντων ἕχαστον, καὶ ef μέλλει αὐτὸ ἐπιτρέψαι τινὶ τὴν 
ἑαυτοῦ σωτηρίαν, τούτῳ ἂν ἐπιτρέψειεν, ὃ ἂν γνῷ τὸ ἑαυτοῦ γνωρίζον 30 

εὖ, ual ἑαυτῷ ἐχεῖνο περιποιούμενον, ἵν’ ὡς ἑαυτῷ τὴν σωτηρίαν περι- 
25 ποιοῖτο τὸ ἑαυτοῦ ϑεωροῦν ἀγαϑόν, οὕτω χἀχεῖνο περιποιήσεται. χαὶ οὕτω 

μὲν ἢ ἅπασα τς THs λέξεως, χαὶ τ; ἤδη oe “ay ὁλοσχέρειαν 

τὰ λεγόμενα. ἴδωμεν δὲ xat χατὰ μέρος, εἴ πῃ δέεται παραμυϑίας τινός. 

εἰ δὴ ὑγιεινὸν μὲν χαὶ ἀγαϑὸν ἕτερον ἀνθρώποις χαὶ ἰχϑύσι. 

pais δεῖξαι τὸ σοφὸν μὲν παρὰ πᾶσιν ὃν τὸ αὐτό, τὸ δὲ φρόνιμον 

80 ἕτερον, χαντεῦϑεν ἀναφῆναι Εν τῆς σοφίας διαφορὰν πρὸς τὴν φρόνησιν, ἵνα 85 

δείξῃ τὸν ἑαυτοῦ λόγον μηδέν τι χαινὸν πορεισπγοντα διὰ τοῦτο παρέλαβε 

τὸ ὑγιεινὸν χαὶ τὸ ἀγαϑόν, ὡς παρὰ τοῖς ἑτέροις τὴν φύσιν ὄντα ὍΘ 

τὸ δὲ λευχὸν χαὶ τὸ εὐθὺ μὴ ἐξα ae πρὸς τὰς τῶν φύσεων ἕτερό- 
τητὰς ἀλλὰ παρὰ πᾶσιν ὄντα τὰ αὐτά. εἰ οὖν ἐπ’ ἐχείνων, φησίν, οὕτως 

35 ἔχει, οὐδὲν χαινόν, ἂν χαὶ ἢ σοφία ual ἣ φρόνησις ἀλλήλαιν διενηνόχατον. 

3. 4 ἕχαστα a et Aristoteles: τὰ ἕχαστα B 4 εὖ B et Arist. vulg.: to εὖ a et 

Arist. codd. Kb Lb Ob ἂν B et Arist. vulg.: om. a et Arist. codd. Lb>MbOb 

12 thy B: om. a 15 ἰχϑύσι δὲ B: ἰχϑύσι a 18 οὐ παρὰ B: we περὶ a 

19 παρὰ δὲ Β: περὶ δὲ a 24 ἐχεῖνο ἃ: ἐχείνω B 24. 28 περιποιοῖτο Β: περι- 

ποιῆται ἃ 25 κἀκεῖνο ἃ: χἀχείνω Β 26. 27 ὁλωσχέρειαν Β 80 ἀναφῆναι Β: 

ἀναφανῆναι ἃ 35 ἀλλήλαιν Β: ἀλλήλαις a 



10 

τῷ qo 

30 

90 

9 =~ 

ἔχον (corr. ex ἔχην) τῆς B: 

ἑχάστῳ a: ἑχάστων B Ι 

KbLb Ob: εὖ Arist. vulg. 16 
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χαὶ ἢ μὲν σοφία οὕτως ἔχει ἀεί, ἢ ὃὲ φρόνησις μεταπίπτει, συνεξαλλατ- 9 
- ’ la ΄ , 

τομένη τοῖς ἔχάστῳ ὠφελίμοις TE χαὶ συμφέρουσιν. ἣ μὲν γὰρ σοφία 40 
\ 

ἐπιστήμη THY τιμιωτάτων ἐστὶ χαὶ ὡς at τῶν ὑποχειμένων α 
σ 

cv εἰ 3 6 a ῷ a 
» IP , ‘ > ΄ yey \ ον 7 , 

οὐχ ἐξαλλάττονται χαὶ εἰς ἕτερα μεταπίπτουσιν ἀλλὰ τὰς ἰδίας φυλάττου- 
IN 0 σ Sar ig ΄ ~ v was Oo? xs 40 

σιν ἰδιότητας, οὕτως οὐδὲ ἢ τούτων γνῶσις εἴς τι ἄλλο μεϑίσταται, ἀλλ 

ἢ αὐτή, ἐστιν ἀεί, ἢ δὲ φρόνησις, ἐπεὶ τὸ συμφέρον ἕἑχάστου σχοπε 
» ΄ - Δ v we 5 , wa ~ 1, σι oar 

ὠφέλιμον, ταῦτα GF Tap ἄλλοις ἄλλα ἐστί, διὰ τοῦτο χαὶ 7 φρόνησις ἑτέρα 

8 σ » ΄ \ 

εἴποιεν πᾶντες. υηδὲν ἔτ eee ὃν ἣ τὸ τὰ ὄντα ὡς ὄντα ἐπίστασϑαι χαὶ 
Ἁ > ‘ e , > σ 

τὰς ἀρχὰς ἐχάστων, ὧν ἀρχαί cict, τὸ ὃξ φρόνιμον ἕτερόν te ual ἕτερον 
᾽ν - , > ) \ ΄ 

διὰ τὴν τῶν ὠφελίμων χαὶ συμφερόντων ἔνα λλαγήν. εἰ γὰρ χαὶ χοινότε- 
5 7 7 “ἊΝ 

pov λέγοντες ὡς ἕν τὸ συμφέρον χαὶ τὸ ὠφέλιμον ὀνομάζομεν, ἀλλὰ xa? 
X / ‘ Na Yai gee ἂν ven ee ce i ᾿ = = ae aX Εἰ Ξ 

Et00S ἐξετάςοντ πολλὴν τῶν ὠφξελίμὼν καὶ OUILDE ρόντων SUPLOADILEV THY Ξ Tt i 

διαφοράν. τὸ ὃΣ περὶ ἑαυτὸ ἕκαστα τὸ εὖ Dewpndy φαῖεν ἂν et- 

ναι φρ ) 
νιμον ἐξετάζοντα, εἴποιεν ἂν εἶναι φρόνιμον ἐχεῖνο τὸ ϑεωροῦν, ἤτοι χατα- 

λαμβάνον τὸ ἀγαϑὸν περὶ αὑτὸ ual ὡς περιέχον ἀφ᾽ ξαυτοῦ τὸ ἔχον τὴν 

τς γνῶσιν, προστήσαιεν ἂν ἑαυτῶν χαὶ τῆς 
~ la , 

τοῦ ee χαὶ συμφέρ 
τέο μα, , as. > = Zo wc Paes ΄ > Ε χε ~ { 

σφετέρας σωτηρίας. τὸ ὃὲ Exacta οὐδετέρως εἶπεν, ὡς ἐπέχεινα τῶν 9 

ἐξ ουϑα ἐπεχτείνων τὸ νόημα, ὡς ΕΠ" ἐν ταὐτῷ χαὶ τὰ 
γΚ' > ~ , By v > 5). rw ΄ ΄ ε 5 

dO GA. χαχξεινα YAN ὅπερ αν εἰπ τις ST AVTWY Φρηνιμον. TOUTM εαυτα 
? ‘ il τὶ ‘ ? ‘ 

΄- - \ la e Ὁ) >) ~ 

Ὁ συννενευχάσιν, WS OL GUTOV a ἐπιτρέπουσι, χαὶ αὐτῷ ἕπονται χαὶ πρὸς αὖ 
aig » - rs ~ v ι 

τὴν σωτηρίαν εὑρίσχοντα. διὰ τοῦτο τὰ ϑήλεα τοῖς ἄρρεσιν ἕπονται χαὶ 
~ ΄ \ ~ ΄ ~ ~ 5 ~ \ » 

τὴς φῶώνυης αὑτῶν AAL TIS στάσεως χαι τ ᾿Ξ χινησεως ἤρτηνται. 

p.1141226 Διὸ χαὶ τῶν ϑηρίων ἔνια φρόνιμα φασιν εἶναι, ὅσα 
id ‘ Vv ΄ Ὁ 7 , 

περὶ τὸν αὑτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητιχήν. 

Πιστοῦται τὸν λόγον ex τῆς χοινῆς ὑπολήψεως, ὅτι ἢ φρόνησις ἕξις 
a ‘ ~ C ~ σ Ἁ [« ~ ? , τις e 5 > ‘ 

ἐστὶ τοῦ ϑεωρεῖν ἕχαστον τὸ ἑαυτοῦ εὖ. χοινότερος οὗτος ὃ λόγος ἐστὶ 
- \ ΄ 

τῆς φρονήσεως, ἐπὶ πάντα διήχων ὅσα ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοη- 

τιχήν. ἑχασταχοῦ γὰρ ἔνϑα χοινὴν εὑρίσχομεν τῶν ἀνθρώπων ὑπόληψιν 

περί τινος πράγματος, ὡς βεβαίᾳ ταύτῃ πρὸς τὴν τῶν ζητουμένων πίστω- 

σιν χρώμεϑα. φησὶν οὖν ὅτι τοσοῦτόν ἐστι φύσει τῆς φρονήσεως ἴδιον τὸ 

ϑεωρεῖν ἔἕχαστον τὸ ἑαυτοῦ ἀγαϑόν, ὥστε χαὶ ἐπὶ τῶν ϑηρίων τοῦτο οἱ ἀν- 

ϑρωποι φέρουσι" χαὶ τῶν ϑηρίων γάρ τινά φασιν εἶναι φρόνιμα. τίνα ταῦτα: 

ὅσα περὶ τὸν ἑαυτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναμιν προνοητιχήν. 

2 

ἐξετάζοντες scribas 7 τὸ B: 
> 

> yew τὴν a 18 ἑαυτῶν B: 

σφετέρας 1}: τὴν σφετέραν a 19 σωτηρίας B: σωτηρίαν a post σωτηρίαν δι 

ἐχείνῳ a: om. B 24 τῆς (alterum) B: om. a 26 αὑτῶν a et Aristoteles: αὐτὸν B 

27 

om. 

τὸν λόγον] δὲ τὸν λόγον a: tov βίον B 29 πάντα Β: πάντων ἃ 32 φύσει 

ἃ 35 ἔχοντα φαίνεται B: φαίνονται ἔχοντα a 

ᾧ ἃ ἔχον τὴν scrips 

> 5) χαὶ ἑτέρα παρ᾽ ἕτέροις χαὶ ἑτέροις ἐστίν. ὥστε τὸ μὲν σοφὸν ταὐτὸν ἂν 45 

/ o 4 ~ , 

ὄνιμον οὕτω συνταχτέον. Exacta γὰρ τῶν πραγμάτων τί τὸ φρό- 50 

a 

6 (alterum) B: om. a 14 τὸ εὖ Ba et Arist. codd. 

51: 

αὐτὰ ἃ 18. 19 “τῆς 

ld. 
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10 

15 

τῷ Qn 

Oypta ὃὲ ὀνομάζει ἁπλῶς τὰ ἄλογα. ἐπὶ τούτων γὰρ (εὑρίσχομέν) τινα 97» 
φύσει προνοούμενα ξαυτῶν χαὶ τὰ πρὸς οἰχείαν σωτηρίαν ἐπιτηδεύοντα, οὐ 15 
μόνον μεγέϑει χαὶ ῥώμῃ προὔχοντα ἀλλὰ χαὶ βραχέα χαὶ ἀσϑενῇ. ἄρχτος 
τε γὰρ χαταδύσεις εὑρίσχει χαὶ σπήλαια χειμῶνος χατάδυσιν χαὶ τὰ πρὸς 
βρῶσιν ἐναποτίϑεται, ἵν’ ὅταν ἀπρόϊτος éx ψύχους διατελῇ, ἔχῃ ἀποζῆν 
ἐξ ὧν ἀπέϑετο ταῦτα δ᾽ ἐστὶ βάλανοι χαὶ μῆλα χαὶ χάρυα χαὶ εἴ τι τοι- 
οὗτον ἕτερον πρὸς βρῶσιν αὐτῇ ἐπιτήδειον. ἐν γὰρ χειμῶνι ζῷα ϑηρεύειν 20 

ἢ ἁρπάζειν ἴσως οὐχ ἔχουσα, ἐχείνοις ἀρχεῖται οἷς ἀπέϑετο. χαὶ μέλιττα 

χαὶ μύρμηξ ὡσαύτως: ἣ μὲν μέλι τοῖς σίμβλοις ἐναποτίϑεται, ὁ δὲ χαρ- 
ποὺς ἐν ταῖς οἰχείαις συυφορεῖ χαταδύσεσιν ἑαυτῷ, χαὶ οὕτως ἔχειν τὴν 

τροφὴν προνοούμενος, ὅτε οὐχ ἔστιν αὐτῷ ἔξωϑεν εὐπορεῖν βρώσεως. χαὶ 
ὃ ἀράχνης ἱστὸν χατασχευάζει, ἵνα ϑηρεύη ζωύφια πρὸς βρῶσιν αὐτῷ συμ- 

βαλλόμενα. τὸ δὲ φαίνεται εἶπε χαὶ τὸ δύναμιν, διότι μὴ χυρίως 
αὐτοῖς μήτε λύγος ἐστὶ μήτε πρόνοια, ἀλλὰ φυσιχαί τινες ἰδιότητες, ὥς 
τινα λόγου ἀπηχήματα φύσει προσοῦσαι αὐτοῖς. 

Ρ.1141128 Φανερὸν δ᾽ εἴη ὅτι οὐχ ἂν εἴη ἣ πολιτιχὴ χαὶ ἣ σο- 
φία ἢ αὐτή. εἰ γὰρ τὴν περὶ τὰ ὠφέλιμα αὑτοῖς ἐροῦσι σοφίαν. 

πολλαὶ ἔσονται σοφίαι: οὐ γὰρ μία περὶ τὸ ἁπάντων ayatoy 
τῶν ζῴων ἀλλ᾽ ἑτέρα περὶ ἕχαστον, εἰ μὴ καὶ ἰατριχὴ μία περὶ 

πάντων τῶν ὄντων. 

Περὶ τοῦ αὐτοῦ χαὶ πάλιν φησίν, οὐ μόνον τὴν φρόνησιν διϊστῶν 

ἀπὸ τῆς σοφίας ἀλλὰ χαὶ αὐτὴν ἁπλῶς τὴν πολιτικήν. ἔστι μὲν γὰρ φρό- 

γιμος “al ὃ {πολίτης τὰ ἑαυτοῦ ζητῶν ὠφέλιμα, ὡς ἄνθρωπος, ἔστι δὲ 

φρόνιμος “al 6) πολιτικός, ἥτοι ὁ πολίτης προϊστάμενος χαὶ 7 νομοϑετῶν 
ἢ ἐξετάζων χαὶ συνιστῶν τὰ χοινῇ τῇ πόλει συμφέροντα ual ὠφέλιμα. εἰ 
γὰρ σοφίαν ἐροῦσι τὴν πολιτιχήν, ὅτι τὰ χοινῇ τῆς πόλεως ϑεωρεῖ ὠφέ- 
λιμα, ἔσονται πολλαὶ σοφίαι, ὅτι χαὶ Exdoty φύσις τῶν ζῴων χατὰ τὴν 
ἑαυτῆς ἰδιότητα οἰχεῖα ἔχει ὠφέλιμα. διότι χαὶ οἰχεῖον ἀγαϑὸν to χατὰ 
φύσιν Exdotw, ὡς χαὶ ἰατριχὴ ἄλλη χαὶ ἄλλη xa Exdotyy φύσιν διὰ τὸ 30 
χαὶ χρᾶσιν etvar τῶν ζῴων ἄλλην χαὶ ἄλλην χαὶ τὸ χατὰ φύσιν ἑχάστῳ 

Y> σ΄ \ 
ELOEL ξτέρον χαι 

᾿ 

»" Ὗ g/F >) PD ~ 39. ~ > > , og eS ἕτερον. δόξεις δ᾽ ἂν τῆς αὐτῆς εἶναι δυνάμεως τῷ πρὸ 
~ , ΄ /> 

αὐτοῦ τὸ παρὸν ἐπιχείρημα, μόνον δὲ διαφέρειν χατὰ τὸ χοινὸν χαὶ ἴδιον, 
\ > ~ , \ ΄ Ὑ' 5) “Ὁ aX ΄ ᾿ 

ὅτι ἐχεῖ μὲν μεριχώτερον τὴν φρόνησιν ἔλαβεν, ἐνταῦϑα δὲ χοινότερον χαὶ 

πολιτιχώτερον. 

1 εὑρίσχομεν ἃ: om. B 5 ἔχη B: ἔχει a 7 αὐτὴ B: om. a 12 ἀράχνης 

B: ἀράχνις a 16 6 εἴη B: δ᾽ a: δὲ xat Aristoteles ἡ σοφία χαὶ ἡ πολιτιχὴ 

Arist. 17 αὑτοῖς Ba: τὰ αὑτοῖς Aristoteles 23 πολίτης --- καὶ ὁ (24) a: om. B 

27 φύσις a: φύσει B 

30 
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-“ x ~ was , > = 

p.1141233 Εἰ δ᾽ ὅτι βέλτιστον ἀνῦρωπος τῶν ἄλλων ζῴων, οὐ- 97» 

δὲν διαφέρει χαὶ γὰρ ἀνθρώπου ἀλλα τινὰ ϑειότερα τὴν φύσιν. 
, > \ , 5» > ΄ , Jt τ, 

OLOY TA φανερωτατα YE ἐς ὧν ὁ χοσμης OUVEOTYXEY, 

ee ere ne πόαν ἡ ἤν Ga Seeker ΤΡ Ἀντίϑεσίν τινα φέρει πρὸς ἑαυτόν. ἐπεὶ γὰρ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ex 
>I 

τοῦ ταὐτοῦ χαὶ ἑτέρου τὴν διαφορὰν ἐδε oT χνυ τῆς σοφίας χαὶ φρονήσεως, 

τὴν μὲν a λέγων παρὰ πᾶσιν εἶναι τὴν αὐτήν, τὴν δὲ τῶν ὠφελίμων 
+) -“ \ 55» 

χαὶ συμφερόντων ϑεωρίαν, ἥ ἐστιν ἢ φρόνησις, οὐ τὴν αὐτὴν λα; χαϑ' 
a @. 

oO 
2 <= ~ > Pay R ἑχάστην φύσιν ἑτέραν χαὶ ὶ τὴν ἰατριχήν, διὰ τοῦτο ἐπιφέρει 

Os Os 
t \ \ 7 ‘ > 44 5 ~ 

ταῦτα ἀντιϑέμενος πρὸς χαὶ λύων τὴν ἀντίϑεσιν. ἐχεῖ x 

~ ὦ 

si R > [0] oo ad R on 

» 0)“ yap τὴν τῆς τ τι ἑτερότητα πρὸς ἑαυτὴν χατὰ τὰς διαφορὰς ἐδείχν 

τῶν ζῴων. ἄλλα χαὶ ἄλλα λέγων τὰ ἕχάστῃ φύσει ὠφέλιυα. ὥστε χαὶ a 
᾿ b) ἢν ὩΣ ᾿ 

épety τὰς ἀντιποιουμένας αὐτῶν ἕξεις χαῦ᾽ ἔχαστον εἶδος ζῴου, ὡς χατὰ 
' 

τὸ διάφορον τῶν φύσεων χαὶ τῶν ἀφελίμων διαφερόντων A τῶν ἕξεων. ite teak 

αἱ ταῦτα μεταδιώχουσιν. ἐπιφέρει τοίνυν, ὡς ἴσως ἄν τις ἐρεῖ, βέλτιστον 

[Own 

, ~ ’ , 5 5 ΄ ~ 

πάσης ἕξεως τῆς τὸ ἑτέροις ζῴοις σχοπούσης ὠφέλιμον ἢ σχηποῦσα τὰ 

10 

15 

50 

τοῖς ἀν)ρώποις ὄνησιν φέροντα. εἴη ἂν οὖν χαὶ σοφία ἢ φρόνησις, ὡς 98: 
σχοποῦσα τὰ πάντων χρείττω, ἅ εἰσι τὰ τῇ χρείττονι τῶν ἄλλων φύσει 

τῶν ἀνθρώπων ὠφέλιμα. λέγει τοίνυν, ὡς οὐδὲν διαφέρε! τοῦτο, τουτέστιν λέγει 
3 > ~/ >) A \ > leaded Ἁ c ) fs \ 

οὐχ. οἰχεῖόν ἐστι πρὸς τὸ δεῖξαι wy ἑτέρας οὔσας πρὸς ἀλλήλας σοφίαν χαὶ 
φρόνησιν. εἰ γὰρ χαὶ τῶν ἐν τῇ χοινῇ γνώσει ζῴων xpetttmy ὁ ἄνϑρω- 
‘ ‘ 4 4 

wv ~ ἘΣ ~ 

πος, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἄλλα ἐν τοῖς οὖσι τοῦ ἀνθρώπου πολὺ τ a φύσιν ϑειότερα. 

χαὶ οἱ μὲν περὶ [Πλάτωνα ἥρωας φασι χαὶ δαίμονας χαὶ ἑτέρας φύσεις χαὶ 
αὐτὰ τὰ οὐράνια σώματα χρείττω εἶναι 7 χαϑ᾽ ἡμᾶς, οὗτος δὲ μόνα παραλαμ- 

βάνει πρὸς τοῦτο τὰ φανερώτατα, ἐξ ὧν ὁ χύσμος συνέστηχε. ταῦτα 
> ἐστι τὰ ce σώματα. διδόασι γὰρ “MAAyves τούτων ἑχάστῳ ψυχὴν On 

χαὶ λόγον χαὶ νοῦν χαὶ φρόνησιν, xavteddev 7 TEBE αὐτοῖς χαὶ γνῶ- 

σιν τοῦ Exdotw αὐτῶν ἀγαϑοῦ χαὶ ἔφεσιν αὐτοῦ χαὶ πρόνοιαν χαὶ σπου- 

δὴν περὶ αὐτό, ὃ φρονήσεως ἴδιον, ὡς εἶναι xual ἄλλην παρὰ τὴν τῶν ἂν- 
ϑρώπων τὴν τούτων φρόνησιν ὕϑεΞιοτέραν χαὶ χρείττονα. ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῦτο 

σοφίαν οὐδὲ αὐτήν, ὅτι ἢ σοφία ἐπιστήμη οὖσα, χαὶ νοῦς τῶν τιμιωτάτων 
- ΄ ε > \ nee \ ~ > > 5 > ‘ Na KOT ἘΓΑΥ͂ A a 

τῇ φύσει, ἣ αὐτή ἐστι παρὰ πᾶσιν, ἐν οἷς ἐστιν. εἰ γὰρ χαὶ ἐξαλλάττε- 
ταί πως χατὰ τὸ ἐπιτείνεσθαι χαὶ ἀνίεσϑαι, ἀλλ ἢ αὐτὴ τὴν φύσιν ἐστίν, ὡς 

τὸ λευχὸν ἀνιέμενον χαὶ ἐπιτεινόμενον. a) 8 φρόνησις ἄλλη, χαὶ ἄλλη 
> \ QS rv \ Xf wv \ Rid \ € , CV. .¢ ~ > 

ἐστὶ διὰ τὸ εἶναι ἄλλο xual ἄλλο τὸ ἑχάστῳ ἴδιον ἀγαϑόν, ὃ ϑεωρεῖν ἐπαγ- 

fetal: τοῦτο ἐπὶ τῆς σοφίας οὐχ ἔστιν ἰδεῖν. τὰ γὰρ τῇ φύσει τιμιώ- 
tata, ἃ παρ᾽ αὐτῇ πρὸς γνῶσιν ὑπόχειται, τὰ αὐτὰ παρὰ πᾶσίν ἐστιν, εἰ 

χαὶ μᾶλλον χαὶ ἧττον γινώσχεται χατὰ τὴν διαφορὰν τῶν ἐν τοῖς γινώσχου- 

2 twa Β: πολὺ a et Aristoteles ὃ τὰ φανερώτατα B et Arist. cod. Lb: gave- 

ρώτατα a et Arist. vulg. 359 τὸ ἑχάστω B: τῷ ἑχάστῳ a 37 αὐτῇ 
Ὕ" \ ς 

αὐτὰ Β 

ἃ: 
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ow ἕξεων " χαὶ φύσεων. τὸ δ᾽ εἶναι τὴν τῶν χυχλοφοριχῶν σωμάτων 9 

χρείττω φρόνησιν χαὶ ape ti χαὶ τὸ Exdotov ἐχείνων ἀγαϑὸν ἤπερ τὰ 
ἐν ἀνϑρώποις beri ομεν EX τῆς σωματιχῆὴς οὐσίας ἐν ἄλλοις δείχνυσιν, ἐχ 

τῶν 7, wip ULY σαφεστέρων τοὺς λόγους ποιούμενος, ϑειότατα μὲν ᾿λέγων ἐχεί- 

νων τὰ σώματα χαὶ φϑορᾶς ἀνώτερα χαὶ γενέσεως, χἀντεῦϑεν εἶναι δῆλον, 

ὅτι δεῖ ταῦτα χαὶ ἔμψυχα εἶναι χαὶ λογικῆς Ψυχῆς ual νοερᾶς μ μετέχοντ τα 

χαὶ φρονήσεως. χαὶ ταῦτα χρείττω 7 xat ἄνϑρωπον, ὡς ἄτοπον ὄν, χείρω 

εἶναι τῶν τ σώματων τὰ τ ψυχῆς μὴ μετέχοντα, εἴπερ χαὶ 
/ 

eee σώματος ἐμψύχου τὸ at Ὅν χαὶ ἄλλα τινὰ elm τούτων ἐπέχεινα Th 
οἱ τὰ οὐράνια σώματα χαὶ τὰς αὐτῶν δυνάμεις τῶν ἡμετέρων δοξάζοντες 
ἔσαν ΤΡ, EN τας ον, Σ Σ se ~ / 
APELTTOVE, περι ὧν ECETACELY νὺν περίττον. 

Ρ.11410΄.: "Ex δὴ τῶν εἰρημένων δῆλον, ὅτι ἣ σοφία ἐστὶ ἐπι- 

στήμη χαὶ νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει. 

ἡμῖν νοῦν ἕτερον τῆς φρονήσεως χαὶ — — te) on a oO 
5 
Φ ς τὸ ω“ Mz oF G = ΓΒ o a ῷῶ — Me x WEV ‘ 

τῆς ἐπιστήμης ἐχ τοῦ αὐτὸν μὲν εἶναι εἰδήμονα τῶν ἀρχῶν, υτηδετέραν 

δὲ ἐξ ἐχείνων. εἶτα περὶ τῆς σοφίας λέγειν ἀρξάμενος ἔδειξε χαὶ αὐτὴν 
ραν μὲν οὖσαν ἐπιστήμης ual φρονήσεως, ἅμα ὃὲ οὖσαν χαὶ τῶν ἀρχῶν. 

ἰσταμένην τὰ δειχνύμενα ἐξ αὐτῶν, νῦν ὃὲ ἀποδίδωσι χαὶ τὸν ὁρισμὸν MO, @ 

aA Ox 

1 
— = 

ὍΣ συνάγων ἐχ τῶν εἰρημένων αὐτῷ χαὶ φάσχων, δῆλον εἶναι ἐξ ἐχεί- 
νων, ὅτι ἣ σοφία ἐπιστήμη ἐστὶ χαὶ νοῦς τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει, ὡς 

b) 

υὲν τῶν ἀρχῶν οὖσα ἀληϑευτιχὴ νοῦς, ὡς δὲ τὰ ἐχ τῶν ἀρχῶν ἀποδειχ- 
, ~ ~ ~ . 4 Ἁ ~ “τ σῶν 

γύουσα ἐξ αὐτῶν τῶν ἀρχῶν ἐπιστήμη. ὑπεραίρων δὲ αὖτ τὴν. τῆς ἁπλῶς 
ἐπιστήμης, τῶν τιμιωτάτων εἶναι τῇ φύσει φησὶν ἐπιστήμην, 7 τὰς ἀρχὰς 
λέγων τιμιώτατα, ὡς πρὸς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποδειχνύμενα, ὡς αἰτίας ὕπαρ- 

χούσας ἐχείνοις τοῦ εἶναι χαὶ γινώσχεσθαι, ἣ τιμιώτατα λέγων τὰ ϑεῖα 
΄ 5 , Weed > ~ μο ’ 

ὡς τς ὄντα. χαὶ adda χαὶ χαϑ' ἑαυτὰ ea τοῦ δυνάμει 
~ 3 -S 

χωρίς. αὐτενέργειαι yap ἐχεῖνα, ἅπερ εἰσὶν det ὄντα zat μηδέποτε, ἀφ 
ΠΡ ΠΣ ΕΞ ἃ Seen ofan Eo πες τῶν ee ere οὗ εἰσι μεταβάλλοντα εἰς ἕτερον, ὃ ἔστιν ἰδεῖν ἐφ᾽ Exdotm τῶν ἐν γενέσει. 

γενέσει χαὶ φῦορ δυνάμει ἀεὶ συμπαρομαρτοῦν αὐτοῖς ἔχον- 
ἶ : 

a Q: 
- 
Q- 

i>) 
My 

Sal σ 3 ~ 

TH GQUOETNTE LOTATAL EY τῷ 

5 iv4 

i 

eotty ete St bee Bere Rene τὴς ὕλης. ἣ δύναμ, 
" 

18 
> ~ . 4 ΞΡ, ςὋὯ᾽ηῇ Papa = ere δὲ 

οὗτῷς: GAA GEL TE Pet χαὶ τελευταῖον ES OU 

/ 

Us 5 

» 4 5 > > c ‘ 

φύλαττε τὸ ἴδιον. Et δῷ ὃἜνος τινὸς tota- περ ἔχει oteyoboys. οὐ yap ἂν 
on ‘ Vv 

το, ἀλλὰ διὰ παντὸς πρὸς ἕτερον τεινούσης thy ἔφεσιν, ὅτι xa? ἑαυτὴν 
7 , 3 ΛΔ) 3 2 f \ SEN ee Σ ΣΕ, vy, = = ae 

Tees ἐστιν, ἀλλ᾿ οὐχ ἐνέργεια. τὰ δὲ ταύτης ἀπηλλαγμένα αὐτὸ τοῦτο 

’΄ ~ ’ 

v > , ~ ΒΥ Δ > ἤρξω, , \ 

ὄντα ἐνέργειαι οὐδέποτε μεϑίστανται τοῦ εἶναι ὃ εἰσί, περὶ ὧν ἣ σοφία διαλαμ- 

βάνουσα νοῦς χαὶ ἐπιστήμη λέγεται τῶν τιμιωτάτων τῇ φύσει. νοῦς 

9 
Θ 

τινα ἃ 12. 18 ἐπιστήμη Β et Arist. cod. Lb: χαὶ ἐπιστήμη ἃ et Arist. vulg. 

19 

22 

Β; 

αὐτῷ Scripsi: αὐτὸν Ba 21. 22 ἀποδειχνύουσα a: ἀποδειχνύουσιν ex corr. B 

Sr 

τ 
25 

Ξ 

40 

ἐν ἄλλοις] De caelo A 2 5 ἀνώτερα B: ἀνωτέρας a 9 ἄλλα τινὰ B: ἄλλα δέ 

aia ἊΝ ΕΝ ; ᾿ Ξ δι. 
αὐτὴν ἃ: αὐτὰς B 25 ἐχείνοις ἃ: ἐχείναις B 27 ἅπερ ἃ: ὅπερ Β ood πρὸς 

o τὰ ἄν Φ- 
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5 et 7 φασιν a et Aristoteles: φαμεν B 7 δὲ διότι B: δ᾽ ὅτι ἃ et Aristoteles 8.9 ἡ 
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μὲν ὡς νοερῶς ἐνεργοῦσα χαὶ τῶν νοητῶν, ὡς ἐφιχτὸν ἀνθρώπῳ ποιου- 9 

μένη χατάληψιν, ἐπιστήμη δὲ ὡς τὴ ἔυμεσον συναιοοῦσα γνῶσιν χαὶ προ- 

βαλλομένη χαὶ ταύτην, ὅτε δέει διὰ συλλογισμοῦ παριστᾶν τὰ γνωστα. 

Ρ.114108 Διὸ ᾿Αναξαγόραν χαὶ Θαλῆν χαὶ τοὺς τοιούτους: σο- 
Move μέν, φρονίμους δ᾽ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας 

τὰ συμφέροντα ξαυτοῖς 

χαλεπὰ χαὶ δαιμόνια 
οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ ζητοῦσιν. G δὲ φρόνησις περὶ τὰ ἀν- 

Yowniva) χαὶ περὶ ὦν ἔστι βουλεύσασϑαι. 

ή 

, xal περιττὰ μὲν χαὶ ϑαυμαστὰ χαὶ 
3. δ Ὁ > et το δέναι αὐτούς φασιν, ἄχρηστα δὲ διότι 

Δείανυσι τὸ ῥηϑέν, ὅτι ἑτέρα τῆς φροήσεως ἢ σοφία, καὶ εἰσέτι διά ELXVUOL TO PYVUSY, OTL STENA THs QPOTGews ILA, ι ELOETL οἷα 

91 

δὲ 

45 

50 

Ce = \ SX. » ὦ jy δ τς ΩΣ φοὺς 98v τινος ἑτέρας xen aici: περὶ 6& ἀνδρας ὁμολογουμένους σοφοὺς 98 

᾿λναξαγόραν τε χαὶ ea. ἰδοὺ γὰρ οὗτοι σοφοὶ μὲν λέγονται, δὼ 
δ᾽ οὔ, διότι ἀγνοοῦσι τὰ συμφέροντα ἑαυτοῖς. περὶ γὰρ τὰ ὑπὲρ τὸν βίον 
τῶν ἀνϑρώπων χαὶ τὴν χοινὴν αὐτῶν διαγωγὴν ἀπασχολήσαντες ἑαυτοὺς 

~ , c / Vs 

τῶν χατὰ τὸν βίον συμφερόντων ὅν λυ οὗτοι γάρ, φησίν, οἴδασι 
μὰ \ “4 Ve ~ 

χαλεπὰ χαὶ δαιμόνια χαὶ περιττὰ χαὶ θαυμαστά" περ'ττὰ μέν, ὅτι ἔξω τῶν 
Ez Shy ΝΟΥ ΕΣ - ΄ ΄ C ΞΔ οὺς Ce ἐπέ; συμβαλλομένων εἰσὶ πρὸς τὴν παροῦσαν ζωήν, ϑαυμαστὰ dé, ὡς ἐπέχεινα 

- > ia ~ we? ~ , 
τῶν ἀνϑρώποις Ἰινωσχομένων χαὶ ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον ἐν εἰδήσει τῇ φύσει 

QZ αὐτῶν ἐο δι 15; χαλεπὰ δέ, ὅτι πόνου 
δαιμόνια δέ, ὅτι ταῖς ψυχαῖς ἃ Ἰλλοτριοῦ υέναις ἀπὸ τοῦ σώματος χατὰ 

ε 
avs 5 , Nz Pay Ξ 

ὄξονται πλείστου πρὸς χατόρωσιν, 

σχέσιν, ᾧ φύσει συνδέδενται οὕτως ἐν γνώσει. πεφύχασι γίνεσϑαι, ὅτι χαὶ 

ἜΣ ἐοίκασι φύσεσι γινόμεναι ὑπὲρ ἄνθρωπον. ταῦτα δέ εἰσι τὰ 

φυσιχὰ χαὶ μαϑηματιχὰ χαὶ ἔτι μᾶλλον τὰ ϑεολογιχά. τοιαῦτα δέ εἰσι τὰ 

πρὸς τῶν σοφῶν γινωσχόμενα, ἃ ἄχρηστα εἰσι τῷ ἀνϑρωπίνῳ βίῳ. χαὶ 
οἱ ζητοῦντες αὐτὰ σοφοὶ οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαϑὰ ζητοῦσιν, ἀλλὰ τὰ ὑπὲρ 

ἄνϑρωπον. τὸ ὃὲ τοιαῦτα ζητεῖν οὐχ ἔστι τῆς φρονήσεως, περὶ ἧς αὐτὸς 
ἐνταῦϑα τὸν λόγον πεποίηται. ἥδε γὰρ 7 φρόνησις περὶ τὰ ἀνθρώπινα 

ἀγαϑὰ χαταγίνεται, ἃ χαὶ βουλεύσει ὑπόχεινται, ἐνδεχόμενα ὄντα χαὶ ἐπαμ.- 
φοτερίζοντα περὶ τὴν χατόρϑωσιν. δεῖ ὃὲ wy λανθάνειν, ὅτι εὑρίσχομεν 
τοὺς παλαιοὺς πολλάχις φρόνησιν χαὶ τὴν γνῶσιν ἁπλῶς ὀνομάζοντας, χαὶ 
αὐτῶν τῶν oa, τῇ φύσει, ὅπου ye χαὶ ἐπὶ ϑεοῦ ταύτην φέρουσιν. 

΄ 

ὡς δὲ χαὶ ὃ Χαιρωνεὺς [ἰλούταρχος “οὐ γὰρ ἀργυρίῳ, φησί, ‘xat χρυσίῳ 

υαχάριον τὸ ϑεῖον οὐ Ro ΚΕ τ χαὶ ἀστραπαῖς ἰσχυρόν, ἀλλ ἐπιστήμῃ 
\ ΝΥΝ χαὶ φρονήσει. τἄλλα μὲν γὰρ ὁ ϑεὸς ὧν δέονται ἀνθρώποις δίδωσι, νοῦ 

> 

δὲ χαὶ φρονήσεως οὐ μεταδίδωσιν οἰχεῖα χεχτημένος ταῦτα χαὶ χρώμενος. 

χαὶ οὐ δήπου ταῦτα λέγων οὑτωσὶ ὃ σοφὸς τὴν βουλευτιχὴν ἕξιν περὶ τῶν 

φρόνησις --- ἀνϑ)ρώπινα a: om. B 12 μὲν Β: χαὶ a 19. ἐρχόμενα B: ἐρχομένων a 
δὲ del. Wyttenbachius Πλούταρχος) de Iside et Osiride ον 1 p. 351D 34 ἀνϑρώ- 

ποις B: ἄνϑρωποι a 34, 35 νοῦ δὲ ἃ: vod B νοῦ --- μεταδίδωσιν om. Put, 00 

μεταδίδωσιν Ba: μεταδίδωσιν Wyttenbachius 36 οὑτοσὶ Wyttenbachius 

9 32 

10 

20 

δον 
oc 

οὐ 
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x Ὁ ον ν ἑαυτῷ τὸ πρῶτον αἴτιον πάντα χαὶ πρὸ τοῦ γενέσϑαι προείληφε. 

Ρ.11410. Τοῦ γὰρ φρονίμου μάλιστα τοῦτ᾽ ἔργον εἶναί φαμεν, 
τὸ εὖ βουλεύεσθαι, βουλεύεται δ᾽ οὐϑεὶς περὶ τῶν ἀδυνάτων 
ἄλλως ἔχειν, οὐδ᾽ ὅσων μὴ τέλος τί ἐστι, χαὶ τοῦτο πραχτὸν 

ἀγαϑόν. 

>] al 

τι περὶ τοῦ αὐτοῦ δείχνυσι, λέγω δὲ τοῦ μὴ εἶναι ταὐτὸν σοφίαν 
‘ 

\ ‘ , ~ 

χαὶ φρόνησιν. χαὶ πρότερον μὲν ex τῶν oe ἑκατέρῳ, τῷ φρο- 
’, ~ ~ lé ΄ 

viva χαὶ τῷ ὭΣ ἔδειξε τὸ ζητούμενον. SE γὰρ ὄντων τῶν ὕπο- 
΄ \ χα vive ΄ ΄ 

χειμένων, περὶ ἃ ἢ σοφία χαὶ ἢ φρόνησις xata ee ἕτεραι ἐξ ἀνάγχης 
\ Ge \ Ξ Ἐπ ΄ ἘΑ͂Ν. τον γε ΄ Ψ σὶ > ~ > \ 

χαὶ αἱ ἕξεις at Begs Beh ον τοι fel ees α oe ἐπεὶ 
Ny ee: if C g > > [aa 

γὰρ ἕτερον ἀριϑυὸς χαὶ ἕτερον μέγεϑος, ἕτεραι ἐξ ἀνάγχης χαὶ ἀλλήλων 
- 

ς 
ἜΑ ΄ o ΄ X \ b) ΄ aX \ 

εἰσὶ ἀριϑμητιχή te χαὶ γεωμετριχή. ὅτι ἢ μὲν περὶ kes | O& περὶ 
Vv 

a τὴ ( Ὁ pete ΓΝ x ὩΣ ι [ΟἹ υεγέϑη χαταγίνεται, διότι χαὶ ἄλλως χαὶ ἄλλως ἔχοντά εἰσ 

τερὰ ὑπο τ ὑποχείμενα. εἰ γὰρ χαὶ περὶ τὸ αὐτὸ γένος ἐπιστήμης 

χαταγινόμεναι ἕτεραί εἰσιν ἀλλήλων, ὅταν παρὰ μὲν τῇδε ἑτέρως ἔχον, 

παρὰ δὲ τῇδε ἑτέρως λαμβάνηται πολλῷ μᾶλλον ἔσονται ἕτεραι, ὅταν 
ual ἁπλῶς ἢ τὰ ὑποχείμενα ἕτερα. τί δέ ἐστιν ὃ λέγει, δῆλον ἐχ τῆς 
ἀριϑμνητιχῆς χαὶ μουσιχῆς, χαὶ γεωμετριχῆς χαὶ ἀστρονομιχῆς. ἀριὕμητι- 

χή τε γὰρ χαὶ μουσιχὴ περὶ τοὺς ἀριϑμοὺς χαταγίνεται, GAN ἢ μὲν ὡς 

xa αὑτοὺς ϑεωρουμένους, 7 ὃὲ ὡς ἐν σχέσει λαμβανομένους. περιττὸν 

(ap χαὶ ἄρτιον, χαὶ ἀρτιοπέρισσον χαὶ περισσάρτιον ua? αὑτό. εἰ βούλει 

δέ, χαὶ πρῶτον χαὶ ἀσύνθετον χαὶ δεύτερον χαὶ σύνϑετον, χαὶ τὰ τοιαῦτα, 

διὰ τεσσάρων δὲ χαὶ διὰ πέντε χαὶ διὰ πασῶν πρός τι. τὸ μὲν γὰρ χα- 
~ > cee, ces τὰ ἐπίτριτον Jie, τοὺς ἀριϑμοῦ, (τὸ 6& χατὰ ἡμιόλιον, τὸ ὃξ χατὰ δι- 

\ 

ὺ 
δι - v ~ 5 ~ b} ΄ σ 3 4 

πλάσιον. τοῦ αὐτοῦ οὖν ὄντος τοῦ ἀριϑυιοῦ) ἀμφοτέραις, ἕτεραι ἀλλήλων 
SILA ΄ \ \ Ἐς \ ΄ \ ΩΣ RN, wD me fe 

εἰσὶν ἀριϑμητιχή τε χαὶ μουσιχὴ διὰ μόνον τὸ xa αὑτὸ χαὶ ἐν σχέσει. 
΄ " > 4 \ 

οὕτω χαὶ wena τε χαὶ πο, περὶ τὸ αὐτὸ μὲν γένος TO πη- 
a 3 id Ν \ 

Atxov ἀμφότεραι, GAN ἢ μὲν περὶ τὸ ἐν μονῇ χαὶ στάσει, ἢ OE περὶ τὸ 

στί: διὰ τοῦτο ἀλλήλων ἕτεραι. χαὶ οὕτω μὲν ἀνωτέρω τὴν i 
, ~ , ~ , at x > J 

pee ρῶν τὴς σοφιας χαὶ τὴς φρονήσεως. τοῦτο OF τὸ ETt- 
Ν 3 ~ 

διαφορὰν ἐ 
- > / ~ ΄ ΄ \ ~ > , A 

χείρημα ἐξ ἀμφοτέρων ἐστί, τοῦ τε ὑποχειμένου χαὶ τῆς ἐνεργείας. TO 
ς ~ > a7 Vv. 

μὲν γὰρ βουλεύεσϑαι ἐνέργεια τοῦ φρονίμου, τὸ ὃὲ ἐνδέχεσϑαι ἄλλως ἔχειν 
\ \ > Q/ 3 id 4 ~ hed Vv >i 

χαὶ wy ἐνδέχεσϑαι ex τῶν ὑποχειμένων ταῖς ἕξεσι ἀρ οτος ἐστι δὲ 

οὕτω συλλογίσασϑαι τὸ προχείμενον: τοῦ φρονίμου μάλιστα ἔργον φαμὲν 

τὸ εὖ βουλεύεσϑαι" ὃ parpae ἣ σοφός ἐστιν οὐ βουλεύεται: ὃ ἘΠῚ 
~ . e , x > ΄ > 

ἀνάγχῃ οὐχ ἔστι φρόνιμος ἣ σοφός ἐστιν. ἣ ἀνάπαλιν: ὃ φρόνιμος οὐχ 

ὠφελίμων αἀνϑρώποις δηλοῖ, ἀλλὰ τὴν ἑνιαίαν γνῶσιν τῶν ὄντων, xa? 98» 

25 

30 

50 

5 ὅσων B et Aristoteles: ὅσον a 11. 12 ἐπεὶ yap B: ἐπεὶ yap χαὶ ἃ 16 et 17 τῇδε 

B: τῇ ἃ 17 λαμβάνηται scripsi: λαμβάνεται Ba 21 ϑεωρουμένους a: ϑεωρουμένη B 

25.26 τοῦ δὲ χατὰ ἡμιόλιον---τοῦ ἀριϑμοῦ a: om. B 80 ἢ Β: χαϑὸ μὲν ἃ ol ἀνάγκη 

Β: ἀναγκαίως ἃ φρόνιμος (secundo loco) ἃ: φροῖμος B 
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= c ΄ - + 

ἔστι σοφὸς ἢ abe ἐστιν. ἔστι γὰρ Exatepov ex τῶν εἰληυμένων προ- Y8v 
X \ ao > 

att. ὅτι δὲ 6 σος φος οὐ βουλεύεται. 

‘ea δείχνυσιν: ὁ σοφὸς περ τα ἄλλως ἔχειν χαταγίνεται: περὶ 
ἘΞ 

ν 

ar ~ ban ΄ IQ " la \ » > 5 , 

68 τῶν ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν οὐδεὶς Aaa: ὃ σοφὸς ἄρα od βουλεύεται. 
\ 

or a τὸ δ᾽ ὅσων μὴ τέλος | ἐστί, xat τοῦτο πραχτιχὸν ἀγαϑὸν ἑτέρου 99r 

συλλογισμοῦ ἐστι πρότασις, χαὶ Get προστεϑῆναι χαὶ ἑτέραν ae ἵνα 

χαὶ τοῦτο συλλογισμὸς ee χαὶ ἔστιν οὕτως εἰπεῖν. {περὶ ὅσα ὃ σο- 
wos χαταγίνεται, τούτων οὐχ ἔστι τέλος πραχτὸν ἀγαϑόν: περὶ ὅσα ὁ φρό- 

γιμος χαταγίνεται, τούτων Exdotm ἔστι τέλος πραχτὸν ἀγαϑόν") ὃ σοφὸς 

10 ἄρα οὐχ ἔστι φρόνιμος, δῆλον GE ὅτι ἧ σοφός ἐστιν. ἐνδέχεται γὰρ τὸν 5 

αὐτὸν ἀμφοτέρας ἔχειν τὰς ἕξεις, χαὶ εἶναι σοφόν τε χαὶ φρόνιμον, ἀλλὰ 

δηλονότι χατὰ ἄλλην χαὶ ἄλλην ἕξιν. οὐ wap υἱα ἔσται διὰ τοῦτο, ὅτι 

ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ ἕνὶ ey νταί ποτε χαὶ ἀμφότ τεραι. ὥσπερ οὐδ᾽ εἰ γε- 

(a χαὶ ἀριϑμητιχή ἐστιν ὁμοῦ, μίαν χαὶ τὴν αὐτὴν ἀμφοτέρας ἐροῦ- 
15 μεν τὰς ἐπιστήμας, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ εὕρηνται, εἰ μή που χατὰ συμβεβη- 

χός. τὸ δὲ οὐδ᾽ ὅσων μὴ τέλος τί ἐστι, χαὶ τοῦτο πραχτὸν ἀγα- 
ϑὸν τοῦτο δηλοῖ, ὅτι ἔστι μὲν χαὶ τῷ σοφῷ τέλος τῆς ϑεωρίας χαὶ τῆς 10 
σπουδῆς, εἴ γε μὴ μάτην αὐτῷ ὁ πόνος ἅπας τἀληϑῇ ἐξεταάζοντι, ἀλλὰ 
τὸ τέλος τοῦ σοφοῦ 7 ϑεωρία τῆς See ἐστὶ χαὶ ἢ τοῦ ὄντος χατά- 

ε » ΓΞ δυοῖν Se a erie an 6) cats 2 ΤΊ aa NY = διὸ x aL 

20 ληῴις, οὐχὶ ὃξ TL πραχτὸν ἀγαῦον. πραχτὸν ἐστιν ἀγαῦον τὸ διὰ πρά 
Ἢ 

ite 
fad a C , a\ / 

ξεως χατορϑούμενον. ϑεωρία ὃὲ πράξεως Et το 

p. 11410΄᾽95᾽ Ὁ δὲ ἁπλῶς εὔβουλος ὃ τοῦ το εν ἀνθρώπου τῶν 

αχτῶν στοχαστιχὸς χατὰ λογισμόν. 

A \ ΄ ΄ \ @& ΄ Y> \ F~ εἶς Nee 
Περὶ φρονήσεως λέγων xat ὅτι φρονίμου ἴδιον τὸ βουλεύεσϑαι. χαὶ 15 

Ξ τω» “4 WO \ \ 2. ΄ ΄ > 

25 τοῦτο εὖ, χαὶ ὅτι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ ἄλλως ἔχειν ἢ φρόνησις. χἀχ 
~ s c σ 

τούτων τῆς σοφίας ἑτέρα, ὅτι ἐχείνη περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαὶ περὶ ὧν βου- 
΄ > > ὦ C ΄ 

λεύεσϑαι οὐχ ἐνδέχεται, ἀχολούϑως ὁρίζεται χαὶ τὸν ἁπλῶς EE τί 
\ 

ἐστιν, ὅτι ὁ τοῦ ἀρίστου ἀνϑρώπῳ τῶν πραχτιχῶν ore χατὰ TOV 
, ‘ ΄ ΄ YY κυ 

λογισμόν, τὸ μὲν στοχαστιχὸς τάττων ὡς γένος. τὰ ὃξ λοιπὰ ὡς διαφοράς. 

30 χαὶ αὐτίχα τὸ ieee διαστέλλει τὴν φρόνησιν ἀπό τε τοῦ vod xat σοφίας 2 
χαὶ ἐπιστήμης. τὸ γὰρ στοχάζεσϑαι μελετᾶν ἐστι χαὶ σχοπεῖν χαὶ λογί- 

ζεσϑαι, πῶς ἔσται τὸ προχείμενον χατορϑούμενον, ὧν οὐδὲν ταῖς τρισὶν 
ἐχείναις ἐφήρμοσεν ἕξεσιν. περὶ τὰ ἀναγχαῖα γὰρ ἐχεῖναι, περὶ τὰ ἐνδε- 
χόμενα δὲ τὸ στοχάζεσϑαι. ἄριστον δὲ ἀνθρώπῳ, ὡς διαφορὰ χείμενον 

85 ἐν τῷ δρισμῷ, ἀπὸ τῶν χατὰ τέχνην ἀποτελουμένων διΐστησι τὸ φρόνι- 
μὸν “al τὴν φρόνησιν. ais ϑὰ μὲν. yap xat τὰ τῶν ἀγαϑῶν τεχνῶν ὑπάρ- 25 
χει ἀποτελέσματα, ἀλλ᾿ οὐδὲν ἐξ ἐχείνων ὑπάρχει ἀνθρώπῳ τὸ ἄριστον. 

ὃ δείχνυσιν Β: δείχνυται ἃ 4 δὲ B: om. ἃ 5 τέλος te Arist. 7 περὶ 6sa— 

πραχτὸν ἀγαϑὸν (9) a: om. B 14 ἀμφοτέρας B: ἀμφοτέραις a 22 ἀνϑρώπου Ba: 

ἀνϑρώπῳ Aristoteles 23 κατὰ λογισμόν Ba: κατὰ τὸν λογισμόν Aristoteles 
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τῷ σι 

90 

4 ‘ \ 

! 

Deh ‘ Ν ΄ \ 4 a RS ow. 5 ‘ \ 

οἰχία γὰρ χαὶ pages χαὶ Epes αι χαὶ ἱμάτια χαὶ τὰ τοιαῦτα ἀγαϑὰ μὲν 99: 
5 

ἀνθρώπῳ ὡς χρήσιμα χαὶ ὠφέλιμα, οὐδὲν ὃὲ αὐτῶν ἀνθρώπῳ τὸ ἄριστον 
i i ν᾿ 

ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ ὑποϑέσϑαι τῷ λογισμῷ τὰ πάϑη χαὶ χύριον αὐτὸν χαὶ 
> fn ~ 5» 7 ΄ \ >. ~ ES; > ow) ΠΡ πὸ π 
δεσπότην τῆς ἀλόγου ποιήσασϑαι. πραχτὰ δὲ λέγονται ἀγαϑὰ τὰ διὰ 

πράξεως χατορϑούμενα, οἷον τὸ ἐν πολέμῳ ἀνδρίσασϑαι. τὸ ὑπὸ ἐπιϑυμίας 
, > 7 ch tee ~ > ΄ a ΄ 

TOhEWC 0.8. ξενον ἐγχρατεύσασϑαι χαι OOH τοιχυτα. WY πάντων αριστον τε 

΄ 5 ΄ Ve 

χαὶ εὸ οχώτατον ἢ ἀπάϑεια χαὶ τὸ ἔξω γενέσϑαι τῆς σαρκός, χατὰ τὴν 
μ᾿ ~ \ \ "ὁ 

προαίρεσιν ἔτι τῇ φύσει δεσμούμενον. τὸ 6& χατὰ τὸν λογισμὸν εἴλης- 
x ἿΣ τὸ et arom ΠΕ  Ξ ΠΠΎΦΞ ΤΝ ΚΠ ΝΕ ee i - LA ars 

TTAlL, OTL τοῦτο TO μέρος εστι τῆς ψυχῆς τὸ SY τοις TOLOUTOLS χατορϑοῦν. 
ι 

Lal \ 5 \ Ἁ ~ ὟΝ ΠῚ fy ‘ , εν > A ~ > 4 

ὃ χαὶ αὐτὸ μετὰ τῶν ἄλλων διαστέλλει THY φρόνησιν ἀπὸ τῶν εἰρημένων 
- b) C ~ Se σ 2 2 if: Pas ῳ x ~ σ ΄ 

τριῶν ἀληϑευτιχῶν ἕξεων, ὅτι ἐν ἐχείναις οὐχ ὁ πραχτιχὸς νοῦς, ὅπερ O 
΄ - >] ve ΄ ot A ΓΞ 5 Cc ~ = “2 ἋἋ ΄ γ΄» ΣΝ 

λογισμός ἐστιν, ἐνεργῶν ἐστιν ἀλλ᾿ ὃ ϑεωρητιχός. ὀρϑῶς οὖν ἄν ὁρίζοιτο 
5  , 7 x Tr \ Ἁ \ ~ ov. > , 

εὐβουλία μὲν ἕξις στοχαστιχὴ κατὰ τὸν λογισμὸν τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπῳ 
~ ~ a 58 " Σ ε 

τῶν πραχτῶν, χαὶ ἀνὴρ εὔβουλος, ᾧ ἣ τοιαύτη πρόσεστιν ἕξις. αὐτὸς δὲ 
\ ἃ ς Tr ΄ 5» \ ~ OS - c 4 Oo ΓΝ 

τὸν ᾧ ἣ ἕξις πρόσεστιν ἀντὶ τῆς ἕξεως δρισάμενος οὕτως ἀπέδοτο. ὥσπερ 
Si. OF fh he > WA, ΑΞ Pl \ Cas f = ‘es pe ME εὖβ λό 

os ἢ εὐβου MA τὴς φρηνήησξεως ἐστι TO AXGOTATOY, GUTWS ὁ e033 OUAGTATOS ἐν 

. ~ ~ ΄ A ce >) f 

πᾶσι (THY) φρονίμων ἐστὶν ὃ ἀχρότατος. 

p. 1141014. Οὐδ᾽ στὶν ἣ φρόνησις τῶν χαϑόλου μόνον, ἀλλὰ 
~ \ A) qQ? Ξ 

det χαὶ τὰ χαὺ ξ MQ ὦν χαστα Ἰνωρίζειν. πραχτιχὴ Yap ἣ ὃὲ πρὸ 
\ \ >) g 

περὶ ta xad Exacta. 

cp ~ ~ 

Ετέρα τοῦτο πο τῆς σοφίας χαὶ τῆς φρονήσεως. ἣ μὲν γὰρ 
σοφία περὶ τὰ χαϑόλου αἰεί, ἢ δὲ φρόνησις περὶ τὰ πραχτὰ χαταγινομένη. 

5 ? > 

ἔχει μὲν χαϑόλου χανόνας ἠϑιχοὺς χαὶ πολιτιχούς, xav’ ods Ge 
\ τὶ ΄ ( IF ΄ ἊΝ \ \ ὯΔ g A [2] \ x ΄ 

χαὶ πολιτεύεσϑαι. ἐξετάζει δὲ χαὶ τὰ xa? Exacta περὶ ἃ χαὶ τὰς πράξεις 
ξ ὶ dv ΄ ~ ~ reer > ’ > ~ 

ἐνδείχνυται. πᾶσα γὰρ πρᾶξις ἐν τοῖς xa Exacta. οὐ μόνον ὃὲ ἐπὶ τῶν 
’ Ἀ Ω 7Ὰ \ , > ~ X c UA \ , 

χανόνων τὸ χαϑόλου χαὶ μεριχόν, ἐχεῖνο μὲν ὡς ϑεωρούμενον χαὶ λεγό- 
“ ε ΚΣ τ Ψ ww 

usvoyv, τοῦτο δὲ ὡς ἐνεργούμενον χαὶ πραττόμενον, GAA ἔστι τοῦτο χαὶ 
ole ~ ΄ \ \ > \ x ᾿ς 7 ΝΞ ΄ , 

ἐπὶ τῶν πραγμάτων. τὸ γὰρ [εἶναι τὸ] μὴ στασιάζειν τοὺς ὁμοφύλους 
> \ \ ~ ™ ΄ \ , ΄ τ 7 

ἀγαϑὸν χαϑόλου ἐστὶ χαὶ ὃ τοῦτο δοξάζων χαὶ λέγων χαϑόλου χαὶ δοξά- 
ΖΕ \ Wad \ \ A Ah ce = “δ . XN = a / . ca = ν μὰ 

ζει χαὶ λέγει, τὸ 6& μὴ στασιάζειν τούσδε πρὸς τούσδε, οἷον εἴτε τοὺς 
> οὗ ἐν ᾿Αϑήνησι δήμους πρὸς ἀλλήλους εἴτε ᾿Αϑηναίους πρὸς Λαχεδαιμονίους, = 

> 

χαῦ᾽ ἔχαστα. 

1 τράπεζαι zat ἱμάτια Β: τράπεζα καὶ ἱμάτιον a 8 ἔτι ἃ: ἐπὶ Β 13 εὐβουλία 
> ‘ 

35 

45 

B: 

εὐβούλου a 15 οὕτως ἀπέδοτο B: om. a Ἢ τῶν a: om. Β 28 εἶναι 
a 
tO B: om. a 
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p-1141%16 Διὸ χαὶ ἔνιοι οὐχ εἰδότες ἐνίων εἰδότων πραχτιχώ- 991: 

tepot, xat ev tots ἀλλοῖς ot 
~ wv ‘ ΄ - ~ ~ 

χοῦφα᾽ εὔπεπτα χρέα καὶ ὑγιεινά, ποῖα δὲ χοῦφα ἀγνοεῖ, οὐ 
my ΄ , > ὌΝ τα x σ > , ~ 

ποιήσει ὑγίειαν, GAA ὃ ὀρνίϑεια χοῦφα χαὶ ὕγι- 

5 εινὰ ποιήσει μᾶλλον. ἢ 

ἔχειν, ἣ τα 

7 ΄ \ \ , , 

Κατασχευάζει χαὶ διὰ τούτων τὸ εἰρημένον. λέγων δὴ τὸ τὴν φρό- 99: 

τοῦ αἰτιατοῦ χα- ({“ γησιν περὶ τὰ xa? Exacta μάλιστα χαταγίνεσϑαι. ἐχ ὃ 

τασχευάζει τὸ αἴτιον. διότι γὰρ περὶ τὰ xa? ἕχαστα μᾶλλον ἢ φρόνησις. 
ee : : 

10 διὰ τοῦτο xa τινες οὐχ εἰδότες τὰ χαϑόλου, ὃ τέχνης οἰχειότερον. ἐνίων 
4 Lf 2 2 ~ “5 c 

εἰδότων τὰ χαϑόλου, εὖ δοχιμιώτεροί εἰσιν ἐν ταις πρᾶζεσιν. οἱ YA 

2 
@- οιχοὶ ἀγνοοῦντες μὲν τὰ χαϑόλου, μετερχόμενοι ὃ τ 

2 
ξ 

\ 4." σ = 

τὰ χαὺ ἔχαστα, πραχτι- 5 

χώτεροί εἰσιν, ἤγουν ἁρμοδιώτεροι ἐν ταῖς πράξεσιν. εἰδότας δὲ εἶπε τοὺς 
᾿ς Spi eee αν Se Ae We a em , ~ ΄ - 

λογιχοὺς χαι TEYVITAS, OlOTL τὰς GALTLAS γινωσχηῦσι τῶν γινομξένῶν, τῶν 

τς 
, > , ~ \ , ~ ~ Ν 

ἐμπειριχῶν ἀγνοούντων αὐτάς. χαλῶς δὲ εἴπομεν τὸ ἐχ τοῦ αἰτιατοῦ τὸ -- cn 

> / αἴτιον ἐνταῦϑα χατασχευάζεσϑαι. τοῦ μὲν γάρ τινας τῶν μὴ εἰδότων, ἤτοι 

τῶν ἐμπειριχῶν, ἐνίων εἰδότων. ee τοὺς χαϑόλου λόγους ἄνευ ἐμπειρίας 

ἐχόντων, πραχτικωτέρους εἶναι, αἴτιον τὸ τὴν φρόνησιν περὶ τὰ χαϑ᾿ ἔχαστα 
γεσϑαι. πιστοῦται δὲ ἐκ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον διὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς 10 

20 εἶναι τὸ αἰτιατὸν τοῦ αἰτίου σαφέστερον, ἐναργὲς ὃν ἐχ τῶν πραττομένων 
vy 

ah 
‘4 s ΄ ~ 

πίστιν προσήνεγχε, χαϑόλου τοῦτο πιστ 

“ΩΣ σ΄ \ ar aD ~ . ε 5 
χαὺ EXAOTA. TOOE KAL EV τοις AOots οἱ ee pe sant χαὶ 

0 

be - + ‘ ΄ 

ἀναγχαιοτέρα ἢ ἐμπειρία. χαλὸν μὲν γὰρ ἄμφω ἔχειν τὸν πράττειν ἐϑέ- 
? \ = ἘΞ, es ἘΞ pag = 5 Lee a \ C , 2 = Ἁ - 

λοντα, τὸν τε μετ αἰτίας λόγον, ὃς χαὶ χαϑόλου ἐστίν, χαὶ τὴν πεῖραν 
2 ΄ 

25 τῶν μεριχῶν χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστα, τῶν ὃὲ τούτων ἐχόντων ϑάτερον ὃ ἐμπειριχὸς 

τερο 
> / \ s> 3 / Ἁ ΣΙ > , = 

ς. εἶτα φέρει χαὶ παράδειγμα, οὐχέτι πολιτικὸν ἀλλ ἰατριχόν, 15 
5 

δειχνύων οὐ μόνον ἐπ 
Q =~ 

oO 
o a 

x & F ᾿ > Vv ~ 

φρονήσεως, ἀρετῆς οὔσης πολιτικῆς. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ 
ἅ ~ σ Ἁ 

iS 

> \ \ σ v δ 7 5 

πάσης πράξεως ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον, λέγων ὅτι εἴ τις εἰδείη ἁπλῶς ὅτι τὰ 
> 4 ΄ - ~ "» ~ , 

χοῦφα χρέα εὔπεπτα xal ὑγιεινά, ποῖα δὲ χοῦφα ἀγνοεῖ, οὐ ἘΠ ΕΣ 

80 ὑγείαν, ὅτι ἁπλῶς μὲν oldev ὑγιεινὰ εἶναι τὰ χοῦφα χρέα, ἀγνοῶν δὲ ποῖα τὰ 
΄ 5 - ΄ ΄ κ ΄ . ΟΝ 92? ὯΝ 

χοῦς τα. αγνοξι ποιοῖς, ὡς XIUGALS, TOOS υγξίαν 079 σεται. XAL τ GVO OAWS 
a 5 Ὁ ~ mal 

οὔ δεῖ, Ἢ 20 
/ | Ἁ » ~ > 

χρήσεται χρέασι διὰ τὴν ayvorav, φόβῳ τοῦ μ ασϑαι ot ay σ 
ἴσως, ὡς χοῦφα τὰ βαρέα παραλήψεται, ἀλλὰ τὸ ἐεδοκελτθρον εἰ 

» a 

ps, οἷον τὰ ὀρνίϑεια χοῦφα χαὶ ὑγιεινὰ ποιήσει ὑγείαν. Ox Ov a ΓΕ ΥτΝ δ. 
, 

τηυτηῦ ¢ 
Ld 

Ξ 

΄ ~ »»"» ~ 

5 TY pet (Coy πρότασις συστᾶσα ἐχ τῶν χαῦ ἔχ αστα, τι ταις πράξεσι TOU χα- co 

» > > ΄ " > ra es fA ϑόλου ἀναγχαιότερον τὸ χαϑ᾽ Zxactov: εἶτα ἐπιφέρει τὴν ἐλάττονα, τὸ τὴν 
4 ~ ΄ "ἣν > 

φρόνησιν πραχτιχήν τε εἶναι xat ἐν ταῖς πράξεσι φαίνεσθαι: εἶτα ἐπάγει τ 
/ ΄ / f=, λόγον ane a7 eync a ἄυ. λέγων Ἐ Sty τὴ ν 

συμπέρασμα, ὑβρίσαι τὸν λόγον φειδόμενος, χαὶ ἄμφω λέγων ἔχειν τὸ 

1 ἐνίων Ba: ἑτέρων Aristoteles 3 ἀγνοεῖ Ba et Arist. codd. LoMbOb: dyvoot Arist. 

vulg. 5 deta: δεῖν B 13 εἰδότας B: εἰδότων a 22 προσήνεγχε a: προήνεγχε B 

30 οἴδεν B: εἴδεν a 36 ἐλάττονα B: ἐλάττω a 
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10 

19 

20 

co σι 

\ 5 > ΄ “ἋἊ 

φρόνιμον τὸ χαϑόλου χαὶ τὸ χαϑ᾽ ἕχαστον, ἤγοῦν alii χαὶ ἐμ, μπειρίαν, ἢ ἡ 99ν 

ταύτην μᾶλλον, τὴν ἐμπειρίαν, ὡς τῶν xa? Exacta οὖσαν γνωστιχὴν χαὶ 
~ ΄“» ΠῚ ΄ v ? 

ταῖς πράξεσιν ἐφαρυόζουσαν, ὡς οὔσαις xa’ Exacta. οὐδὲν Ge περιττὸν 
\ 

ἴσως εἰ χαὶ χατὰ σχῆμα χαὶ λόγον τὴν συλλογιστιχὴν πλοχὴν ἀναλύσομεν. 

ἢ φρόνησις πραχτιχὴ χαὶ ἐν ταῖς πράξεσι φαίνεται: πᾶσα πρᾶξις ἐν τοῖς 
~ > ~ ~ id ΓΑ » ~ 

uspixors χαὶ xa0 Exacta ϑεωρεῖται evepyodou ἧ φρόνησις ἄρα ἐν τοῖς μερι- 
- \ > ΄ > Ω 7 Qs 

nos χαὶ xa ἔχαστα Vewpettar ἐνεργοῦσα. τούτου δειχϑέντος προτιϑέαμεν 
> e ͵ » ΄ ΄ 

ἔτι ὡς πρότασιν διολογουμένην τὸ συνηγμένον a λαμβάνοντες. ἣ φρό- 
> ~ ~ \ Q? ὦ 2 , σε προ OE GN xaw Exacta ϑεωρεῖται ἐνεργοῦσα, ἐν πάσῃ ἕξει 
΄ >] ~ “ἢ id 

ἐνεργούσῃ ἐν τοῖς μεριχοῖς χαὶ nad ἔχαστα χρησιμωτέρα τοῦ λόγου 7 ἐμ- 
ig ae Ih ig 2 “A X \ 

πειρία, τῇ φρονήσει ἄρα χρησιμωτέρα τοῦ λόγου ἢ ἐμπειρία. χαὶ εἰσὶν 
ε + > ~ , ~ 

ἄμφω ot συλλογισμοὶ διὰ τοῦ τρίτου τρόπου τοῦ πρώτου σχήματος περαι- 

νόμενοι. 

Ἁ7 Ld A p. 1141022 Εἴη δ᾽ ἄν τις xat évtadda ἀρχιτεχτονι χή. 

Exel τὴν φρόνησιν εἶπε λόγον χαταγινόμενον περὶ τὰ xa? Exacta ἐν 
΄ 

\ ὶ 
- πα ΡΟ ys, 2 - Ω᾽ 

ταῖς πράξεσι τὴν ἐνέργειαν. ἐνδειχνύμενον, ὃ δὲ λόγος ell gills! τῶν χα 
ἕχαστα, διὰ τοῦτό φησιν εἶνα! χαὶ Sen op ἦτοι ἐν ταῖς aa ἀρχιτεχ- 

΄ » 5 ’ ’ 

τονιχήν, δειχνύων 8x τούτου τίνα λόγον ἔχει ὁ λόγος χαὶ τὸ χαϑόλου 
A \ \ \ QO? σ΄ “ἢ > ΄ \ \ Qs 

πρὸς τὴν πεῖραν xat τὰ χαϑ᾿ Exacta, Adyov ἀρχιτεχτονιχόν. τὸ γὰρ χαϑό- 
5 ΄ ~ Ὑ ~ ~ ~ . ΄ 

hov zat ὃ λύγος πεῖραν μὴ ἔχων συνοῦσαν αὐτῷ ἀρχιτεχτονιχῶς διατάξει 
> ’ὔ ΄ 

αόνον χαὶ διορίσεται, οὐ μέντοι γε 
Ν 

πράξει διὰ τὴν ἀπειρίαν: συνού- 

σης ὃὲ αὐτῷ χαὶ τῆς πείρας ἄμφω ὃράσει χαὶ διορίσεται χαὶ πράξει χαὶ 
Ὗ >) Ld ’ 

ἔσται ἅμα ἀρχιτεχτονιχός τε χαὶ πραχτιχός. ἔστι δὲ χαὶ ἢ πολιτιχὴ xat 
΄ ΄ ΄ a) 5 \ , > ~ 

ἣ φρόνησις ἣ αὐτὴ μὲν ἕξις, τὸ μέντοι εἶναι οὐ τὸ αὐτὸ αὐταῖς. 
΄ 3 ce 5 ΄ ΄ 

ἢ αὐτὴ μέν ἐστιν ἢ πολιτικὴ χαὶ ἢ φρόνησις χατὰ τὸ ἀμφοτέρας ἔχειν 
Vv ‘ Δ \ ~ 5 , Cea 7 ~ 

ἔργον, τὸ εὖ βουλεύξαναι, χαὶ τοῦ ἀρίστου ἀνθρώπῳ τῶν πραχτῶν στοχά- 
Ἁ , ‘ ~ ΄ 

ζεσϑαι χατὰ τὸν λογισμόν. διότι ὃὲ ἢ μὲν φρόνησις τοῦ xa¥’ ἑαυτὸν φρο- 
΄ τ Ὁ - - - ick kee 

νίμου ἐστὶ χαὶ τοῦ PT ats τοῦ ἑαυτῷ ἀρίστου τῶν πρακτῶν, ἢ δὲ 

πολιτιχὴ τῶν χοινῖ τῇ πολιτεία ἀρίστων BEE Ee διὰ τοῦτο διαφέρουσιν 

ὡς Se ἀλλήλων τῷ λόγῳ. ἔστι γὰρ χαὶ ἣ πολιτιχὴ φρόνησις στοχαστιχή, ἀλλὰ 
ῳ ie Be om >? ΄ τῶν συμφερόντων τῇ πόλει χοινῇ. ἣ ὃὲ μὴ πολιτιχὴ φρόνησις ἀλλ᾿ ἢ 

eH ep ταῖν ἀρ te ae ἡ ἤν ae Oa ae es 
THVT τῶν tGLWS EVL ἀρίστων OT} (ALSTAL. στε αὐτὴ μἕν πολίτου Ι i ‘ Ak 

δι 5 “Δ > ΄ ~ 

σις, ἐχεζη ὃξ πολιτικοῦ. ἐπεὶ χαὶ πολίτης μὲν ὃ εἷς τῶν ἐν τῇ πόλε 
5 . ~ ΄ c ~ ΄ ᾿ 

ὠφελίμων ἑαυτῷ στοχαζόμενος ual ἑαυτῷ μόνῳ τὰς πολιτιχὰς ἀρετὰς χα- 
- ΄ " os — 3 

τορϑοῦν © TE: ποιούμενος, ἣ τῷ πείϑεσϑαι τοῖς ἐμφρονεστέροις 7 τῷ 
Vv ΄ > , 

υαϑεῖν αὐτὸν χαὶ λόγους ἔχειν ὧν πράττει χαὶ ἐνεργεῖ, ἀγόντων πρὸς τὴν 
“ ~ \ μι e v x \ x ΄ - 

yav ἄνθρωπον τελειότητα' πολιτικὸς δὲ ὃ ἔχων μὲν χαὶ τὴν τέχνην τοῦ 

2 τῶν Β: τὰ ἃ χαϑέχαστα ἃ: χαϑέχαστον B 4 χα 
usque ad αὐτὸ αὐταῖς (p. 1141024) ἃ 16 ἐξήρτηται a: ἐ 

τε 

yas 

92 

καὶ Β: ἀρχιτεχτονιχός χαὶ a 28 τοῦ ἑαυτῷ ἃ: τῶ ἑαυτῶ Β 29 στοχάζεται a: 

εσϑαι B 34 ἑαυτῷ ἃ: ἑαυτοῦ Β 

25 

30 

40 

κατὰ Β: χατὰ a 14 rhesis 

ἤρηται B 23 ἀρχιτεχτονιχὸς 

στο- 



οι 

10 

--- or 

τῷ σι 

90 
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ὅπως det πολιτεύεσθαι, φροντίζων δὲ xat χοινῶς πάσης τῆς πόλεως, ὡς 99v 
n ~ ~ > ~ ~ > 
ἂν ἐν πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῇ χατορϑοῖτο τὸ βέλτιον. οὕτω yap χαὶ ἐξ ἀρ- 

~ ~ yoy Ὁ] ~ > 

χῆς ἡμᾶς ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐδίδαξε. διὰ τοῦτό φησιν od τὸ αὐτὸ τὸ εἶ 

wry ἀμφοτέραις αὐταῖς. ὧν γὰρ ἕξεων τὰ ὑποχείμενα διαλλάττουσιν, 3 

χης χαὶ αὐταὶ διαφέρουσιν. 

.~ ar ‘ , ΄ x ΄ 5 

p-1141b24 Τῆς δὲ περὶ πόλιν ἢ μὲν ὡς apyttextovixh φρόνησις 
΄ a. ΄ > A 5 

γομοϑετιχή. ἢ δὲ ὡς τὰ uad Exaots τὸ χοινὸν aoe ὄνομα πο- 
, [τὰ ar 5 ΄ 

λιτική" αὕτη δὲ πραχτιχὴ βουλευτιχή. τὸ γὰρ ψήφισμα πρακ- 

\ \ , > > 5" ΤῈ ΘᾺ ΄ \ \ \ > \ > Διελὼν τὴν φρόνησιν εἰς εἰδιχὴν χαὶ χοινήν, χαὶ thy μὲν εἰδιχὴν dvo- 
υάσας τῷ χοινῷ ὀνόματι, πολιτιχὴν δὲ τὴν χοινὴν ὡς χοινῇ περὶ τῆς πο- 
ϑ( ’, δ 3 Ὁ . oe Pi ΞΡ Ἁ la A A C >? σ 

λιτείας στοχαζομένην., ὑποδιαιρεῖ ταύτην εἰς τὸ χαϑόλου χαὶ τὸ xad? ἕχαστον, 
χαὶ τὴν μὲν ὀνομάζει ἀρχιτεχτονιχὴν χαὶ νομοϑετιχήν, τῇ δὲ τὸ χοινὸν 

ὄνομα τίϑησι, πολιτιχὴν χαλῶν. ὥσπερ γὰρ ἀνωτέρω τὴν τὸν λόγον ἄνευ 
~ μ4 τὶ 

τῆς πείρας ἔχουσαν - φρόνησιν ἀρχιτεχτονιχὴν ἔλεγεν ὡς τοῖς χαϑ’ ἕχαστα 
πράττουσι διατάττουσαν, οὕτω χἀνταῦϑα τὴν τ ει ἣν χαϑόλου χανόνας 
τιϑεῖσαν, xa) ods ὀφείλουσι πράττειν οἵ χαϑ᾿ ἕχαστα τὰ πολιτιχὰ μεταχειρι- 

ζόμενοι, ee Ὁ τῶν ὀνομάζει ὡς ἐπιτάττουσαν ἐν τοῖς πράττουσιν, 
aS >i -- r = Ξ CEN Ὁ ) ὦ αὐτὴν δὲ ἡ auc ἐστι uy μεταχειριζομένην τὰς πράξεις. ἢ δὲ xa? ἕχαστα, 

φησί, τὸ χοινὸν ἔχει ὄνομα, χαλουμένη πολιτιχή, ἥτις χαὶ διχαστιχὴ λέγεται. 
\ / >I f 3X \ Ἂν 3 ~ 9 , Y 5 ΄ > 3 7, > e διὰ τί ὃὲ τὸ χοινὸν αὐτῇ ἰδίως ὄνομα ἐπιτέϑειται; διότι αὐτή ἐστιν ἢ 

΄ \ ΄ \ Q? 2g > \ \ \ 
πολιτευομένη χαὶ πράττουσα τὰ xa’ ἕχαστα, ὡς εἶναι τὴν μὲν νομοϑετιχὴν 
πολιτικὴν ὀνομαζομένην, ὅτι αἰτία τῇ πολιτεία ἐστὶ τῆς συστάσεως. χοι- 

νοὺς γὰρ ἔχοντες νόμους χαὶ τῇ τούτων χοινωνίᾳ ἀλλήλοις συνιόντες χαὶ 

συναγελαζόμενοι,. οὕτω πολῖται χαὶ πολιτιχοὶ λέγονται. ἢ Ge ἰδίως πολι- 
Ἁ A . 7 Ἂ ὁ A >] ~ at X 

cae XAL OLAAOTLXT), OQLOTL TOLAUTY) ἐστὶ χατ᾽ ἐνέργειαν, χρξιττὴῶν GE πολιτιχὴν 

ταύτην ἢ διχαστιχὴν λέγεσϑαι, διότι οὐ μόνον δίχας χαὶ διχαστήρια ἀλλὰ 

βουλὰς χαὶ βουλευτήρια χαὶ ἕτερα τοιαῦτα τῆς πολιτείας οἰχεῖα μεταχει- 

ρίζεται. χαὶ γὰρ ἀρχαὶ χαὶ δημοτελεῖς ἑορταί. ῥητορεῖαί te ual δημαγω- 

γίαι χαὶ ἕτερ᾽ ἄττα οἰχεῖά εἰσι πολιτικῇ, ἔστι δὲ αὕτη χαὶ πραχτιχὴ βου- 
‘ 

, , 

λευτιχή, διότι βουλευομένη πράττειν τὰ χαϑ'᾽ ἕχαστα εἰς τοὺς χειμένους νό- 
μοὺς χαὶ τὰ ἔϑη ἀνάγουσα τὰ πραττ τόμενα. τὸ γὰρ Ψήφισμα πραχτὸν 
5 Q~ v “i \ πα ρυ δε oo 2 Ὁ — 5 = < 

ὀρϑῶς εἴρηται χαὶ τοῦτο, ὅτι ἐστιν, ὃ τελευταῖον ὁ χρίνας 7 Φ a -ς ἐν -G ϑ 
βουλευσάμενος ἀπεφήνατο, τί δεῖ γενέσθαι ἐπὶ τῷ προτεϑέντι ζητήματι, 

4 , ΣΦ NF \ ‘ 

οὐχ ὡς χαϑόλου φαινόμενον ahd ὡς ἔσχατον χαὶ xad? ἕχαστον. τὸ yap 

χαϑόλου πράξει οὐχ ὑποτίϑεται. 

8 πραχτιχὴ βουλευτική Ba et Arist. codd. KbLb: πραχτιχὴ χαὶ βουλευτιχὴ Arist. vulg. 

10 εἰδιχὴν a: ἰδιχὴν B (priore loco) 14 ἀνωτέρω] p. 114122 26 χρεῖττον a: χρα- 

tet B 29 δημοτελεῖς B: δημοκρατεῖαι a 30 ἕτερ᾽ ἄττα B: ἕτερα τὰ τοιαῦτα a 

πολιτικῇ B: τῇ πολιτιχῇ ἃ 32 post πραχτὸν add. ὡς τὸ ἔσχατον a: om. B 36 ὑπο- 

τίϑεται B: ὑποτέϑειται a 

Comment, Arist. XX  Eustratius in Ethiea. 22 

να! 100: 

10 

15 

25 
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, 

p. 1141028 Διὸ πολιτεύεσϑιαι τούτους μόνον λέγουσι" μόνοι γὰρ 100r 
πράττουσιν οὗτοι ὡς οἵ χειροτέ χναι. 

Pe ? / aw σ ee ὙΣ- - Ya > \ ΄ Ω᾽ 

Ex τούτου δῆλον, ὅτι χαλῶς ἡμῖν εἴρηται ἰδίως πολιτιχὴ ἢ xad 

ἕχαστα τὰ πολιτικὰ μεταχειριζουένη χαὶ πράττουσα διὰ τοῦτο αὐτό, ὅτι 
pn γν ὙΝ \ fra ν \ \ ~ \ ee 5 ΄ , τοῦτο μεταχειρίζεται. ἴὸε yap ὅτι xal τὸ νῦν παρὰ τοῦ φιλοσόφου λεγό- 80 οι 

2 ΄ > > ~ pe PEG \ PANN Qs " 
μενον ἐχείνοις ἰσοδυναμεῖ. πολιτεύεσθαι γὰρ τοὺς νομοϑέτας οὐ φαμεν 
> \ \ ‘ ¢ pes \ [Ὁ » 4 ΡΝ rg πον Ν , la 

διὰ τὸ μὴ πράττειν πολιτιχῶς, χαϑὸ νομοϑέται εἰσίν, ἀλλὰ μόνον χανόνας 
~ ΄ > , ΄ 

τοῦ ὅπως πολιτευτέον ἐχτίϑεσϑαι. μόνοι δ᾽ of πράττοντες οὕτως ὀνομά- 
Covtat, διότι μόνοι τὰ πολιτικὰ πράττουσιν. εἰ δέ τις ἴσως εἴη χαὶ νομο- 

Ὑ - 5 

10 ϑέτης, χαὶ πράττει ὡς μὲν νομοϑέτης, ἔσται ἀρχιτεχτονιχὸς τοῖς πολιτι- 15) 15: é 
χοῖς, ὡς δὲ πράττων πολιτιχός. ἐπεὶ xat χειροτέχναι οἱ χατὰ τὰς τέχνας 

΄ - , ) ΄ 

πράττοντες, οὐχὶ δὲ οἱ τοῖς πράττουσι χατ᾽ αὐτὰς διατάττοντες: εἰ GE τις 85 

εἴη χαὶ διατάττων χαὶ πραχτιχύς, ἀρχιτέχτων μὲν ὡς διατάττων ῥηϑείη, | ? € ‘ i Ἢ 
> ΄ ΄ \ 3 σ 

χειροτέχνης 6& ὡς πράττων χαὶ τὰ xa? Exacta μεταχειριζόμενος. 

15 ρ.1141099 Δοχεῖ δὲ χαὶ φρόνησις (μάλιστ᾽) εἶναι ἢ περὶ αὐτὸν 
χαὶ ἕνα. χαὶ ἔχει αὕτη τὸ χοινὸν ὄνομα, φρόνησις": ἐκείνων δὲ 
΄ X > ld ΄ a. [ f ΄ SA ἂν \ , 

7 Usy OLXOVOUWLA, Ἢ OF γουμοῦεσία. u Oc πολιτιχή. χαι ταυτὴς ΥὙ 

\ Ὁ, A 

μὲν συμβουλευτιχὴ; 7 ὃ διχαστιχή. 

Περὶ τῆς EERSTE εἰσέτι ἀχριβολογεῖται χαὶ τῶν ἕξεων τῶν συστοί- 40 

20 χων αὐτῇ, λέγω δὲ οἰχονομιχῆς νομοϑεσίας πολιτιχῆς. τόσος δ᾽ αὗται 

πᾶσαι ἀλλήλαις, διότι χαὶ πᾶσαι αὗται βουλευτιχαὶ χαὶ Ἐξ τὰ ἀνθρώπῳ 

ἄριστα χαταγίνονται. διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων, ὅτι ἢ μὲν φρόνησις δοχεῖ 

μάλιστα εἶναι, ὡς αὐτός φησιν, ἢ περὶ τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα τὴν σπουδὴν 
ἔχουσα χαὶ τῶν αὐτῷ ὠφελίμων στοχαζομένη. διὸ χαὶ τὸ χοινὸν ἔχει 
ὄνομα, φρόνησις χαλουμένη. χἂν δὲ χαὶ τὰς ἄλλας φρον σεῖς λέγῃ, οὐδὲν 45 t σι 

2 \ 

ἄτοπον, ἐπεὶ χἀχεῖναι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ βουλευτὰ χαὶ ἀνθρώποις 
> ΄ , 9 > \ SSP: -" ΓΦ 

ὠφέλιμα καταγίνονται. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῷ πλήϑει διάφορα τὰ οἷς ἐστιν ὠφέλι- 

μα χαὶ συμβαίνει ταῦτα διάφορα εἶναι χαὶ πρὸς αὐτὴν τὴν φρόνησιν χαὶ 
, 

πρὸς ἀλλήλας ὡς ἐντεῦϑεν drag ὉΠ: χατὰ τὰ ὑποχείμενα, εἰκότως χαὶ 

30 oe 2x τῶν ὑποχειμένων ὀνόματα ἐχληρώσαντο, ἢ μὲν οἰχονομιχὴ As- 
> A ~ ~ / 4 

γομένη, ὅτι περὶ οἶχον χαὶ τοὺς ἐνοιχοῦντας αὐτῷ THY ἐνέργειαν χέχτηται, 
af Ξ - ~ 4 Ἁ 4 , ’ = 2. τίϑετ Ὁ at - ἢ O& περὶ τοῦ πῶς πολιτευτέον χαὶ χαϑόλου χανόνας ἐχτίϑεται, ἢ Os 50 

> 

περὶ πόλεις χαὶ τοὺς ἐν αὐτῇ πολιτευομένους ἑαυτὴν ἐπ τιδείχνυται. διὰ 

τοῦτο ἢ μὲν olxovoulxy, 7 δὲ νομοϑεσία, 7 6& πολιτιχὴ λέγεται. διαιρεῖ 
a7 

35 δὲ χαὶ τὴν πολιτιχὴν εἰς δύο, βουλευτιχὴν ual διχαστιχήν. ταῦτα γὰρ 

1 μόνον Ba et Arist. codd. Kb MbOb: μόνους Arist. vulg. 2 ὡς B: ὥσπερ a et Aristoteles 

χαϑὸ B: χαϑὼς a 12 xart αὐτὰς a: xa αὑτὰς B 18. ῥηϑείη scripsi: ῥηϑῆ 
Ba 15 μάλιστ᾽ a et Aristoteles: om. B 18 συμβουλευτιχὴ B: βουλευτιχὴ a et Aristo- 

teles 21 πᾶσαι B: πᾶσιν a (utroque loco) 32 περὶ a: παρὰ corr. ex περὶ B 
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x , Niueed ~ , > ΄ ε \ ~ ΄ 
υάλιστα τὰ ἐν ταῖς πολιτείαις ἐπιχρατέστερα, 7 μὲν περὶ τῶν συμφερόν- 100r 

των ζητοῦσα χαὶ ἐξετάζουσα, ἢ δὲ στεφανοῦσα τοὺς χατορϑοῦντας χαὶ 

διορϑουμένη τοὺς ἁμαρτάνοντας. | 

\ i wv ν ς ΗΝ ¢ ~ 

p- 1141033 Εἶδος μὲν οὖν ay τι εἴη Ἰνώσεως τὸ αὑτῷ εἰδέναι" 100% 
ΕΞ > ? Vv > \ 5 ΄ \ > ~ ΄ \ \ ΄ \ > Naa 

5 ἀλλ ἔχει διαφορὰν πολλήν’ χαὶ δοχεῖ ὁ τὰ περὶ αὑτὸν εἰδὼς 
\ >I ΄ Ῥ) > ΄ Δ ‘ , 

zat διατρίβων φρόνιμος εἶναι, οἱ δὲ πολιτιχοὶ πολυπράγμονες. 

Ly ΚΑῚ > \ QE gz NEA! , ~ qQ? e \ ΄ Ἁ [hy διαφορὰν διδάσχει διὰ τούτων τοῦ xa? ἑαυτὸν φρονίμου πρὸς 
οἰχονομιχὸν χαὶ πολιτικόν. χαί φησιν, ὅτι ἑχάστῳ μὲν τούτων χαὶ γνῶσίς 
- \ / ἂς oe Vv >I \ ‘ ἂν" ~ 4 \ v Ξ 

ἐστι χαὶ φρόνησις, πλὴν ἔχουσι διαφορὰς πρὸς ἄλληλα, τῷ γένει μὲν Lows ὅ 

10 ὄντα ταὐτά, διαφέροντα δὲ πολὺ τούτων πρὸς τὰ λοιπά, χαὶ τοσοῦτον, 
σ YX & a \ p> / \ X ΤΩΝ Χ ὥστε χαὶ δοχεῖν τὸν εἰδότα τὰ περὶ αὐτὸν χαὶ περὶ αὐτὰ διατρίβοντα φρό- 
γιμον εἶναι, τὸν ὃδὲ πολιτιχὸν οὐ φρόνιμον ἀλλὰ πολύπραγμονα ὡς τὰ 
Vv id ~ -- , o ~ cs ve ΄ 

ἔξω ἑαυτοῦ C sll eeaae χαὶ ἐξετάζοντα. αὕτη μὲν τῶν ῥήσεων ἢ δύναμις. 
ἴδωμεν ὃὲ χαὶ χατὰ πως τῶν εἰρημένων ἕχαστον. τοίνυν τὰ μὲν τῶν᾽ 

" τῷ 7 > = x 15 ἀντιγράφων, εἶδός τι ἂν εἴη ἔχουσι γνώσεως, τὰ GE εἶδός τι ἂν εἴη 
> ~ > = 

φρονήσεως. τὸ μὲν οὖν γνώσεως εἰπεῖν ΟΣ ἐστιν ἀπεντεῦϑεν 10 

τὴν περὶ αὐτὸν χαὶ ἕνα φρόνησιν τῶν ἄλλων, ὡς αὐτῇ dou. 
τοῦ ὀνόματος τῆς φρονήσεως, χατὰ τὸ τῆς γνώσεως ὄνομα μόνον χοινω- 

~ ~ wr 4 5 ~ + ar > \ ~ , ΄ ΄ 

VODOWY τῶν αἀλλὼν αὐτῇ. εἰ GS ἀντι τῆς γγώσεως ἐὰν aah pe Se λάβωμεν, 

\ ».» QZ ΄ \ Y. ae Dae 

20 χοινὸν ἤδη τιϑέμεϑα πάσαις ταύταις τὸ ὄνομα TY, ς φρονήσεως, ἔγομεν δὲ 
διαφέρειν ἀλλήλων χατά τε τὰ ὑποχείμενα χαὶ τἄλλα ἃ προϊὼν ὁ λόγος 

~ la ._ ~ © 

δηλώσει. τὸ ὃὲ τὸ αὑτῷ εἰδέναι ἐλλιπῶς εἴρηται, χαὶ δεῖ ἐξαχούεσϑαι 
\ by ΄ Ἃ \ 4 ἋἋ \ » c x x > \ c ~ = 

τὸ ὠφέλιμον ἣ τὸ συμφέρον ἢ τὸ ἄριστον, ὡς εἶναι τὸ ὅλον τὸ ἑαυτῷ 15 
vey > , ed 

εἰδέναι ὠφέλιμον ἢ συμφέρον 7 ἄριστον. ἄλλ᾽ ἔχει διαφοράν πολλὴν 
25 φησί. εἰ γὰρ χαὶ τ Ἰνώσεως 7 τοῦ ἑαυτῷ ὠφελίμου χαὶ συμφέροντος 

γνῶσις, ἀλλ᾿ ἔχει διαφορὰν πολλὴν πρὸς τὴν οἰχονομιχὴν χαὶ πολιτιχήν, 
χαὶ μᾶλλον πρὸς τὴν πολιτικήν. ἣ γὰρ οἰχονομιχὴ ἐγγίζει τῇ γνώσει τῇ 

~ c ~ ? 

τοῦ οἰχείου συμφέροντος ἑνός τινος. ὃ γὰρ οἴχου χύριος τῶν χατ᾽ οἶχον 

χαὶ τοῦ οἰχείου συμφέροντος ἀντιποιούμενος τὸ χοινῇ συμφέρον πᾶσι τοῖς 
& 

? ~ ΄ ~ 

80 “at” οἶχον σχοπεῖ, ἅτε nat ἐντὸς ἑαυτοῦ πάντας ἔχων χαὶ χοινὰ ποιού- ’ 
/ ~ μενος τὰ ὠφέλιμα. χαὶ doxet 6 τὰ περὶ αὑτὸν εἰδὼς φρόνιμος et- 

vat. τὸ 60 ῦ ( όμενον εἴληπται: δηλοῖ δὲ τὸ ἱ i i 
΄ μ ΄ Vv 

ῥητόν, ὅτι χαὶ ἀνωτέρω γνώσεως οἰχειότερον λέγειν παρὰ φρονήσεως. ἴδε 
΄ ‘ ΄ ~ > 

ὯΡ τὸν τὰ περὶ αὑτὸν εἰδότα χαὶ περὶ αὐτὰ διαχρίνοντα τοῦτον εἶναι 

5 φρόνιμον λέγων χατὰ τὴν ὑπόληψιν χοινήν. of δὲ πολιτιχοὶ πολυ- | at | co c 

πράγμονες, ἢ φιλοπράγμονες, τουτέστι Goxodar’ διττῶς yap ἐν τοῖς 
΄ ~ ~ 5 . , ἣν 

ἀντιγράφοις λαμβάνεται. πιστοῖ ὃξ τοῦτο, λέγω δὲ τὸ φρόνιμον εἶναι τὸν 30 

4 ἄν τι Β: τι ἂν ἃ et Aristoteles τὸ αὑτῶ B et Aristoteles: ὡς τὸ αὑτὸν ἃ 

8 ἑχάστῳ ἃ: ἕχαστος "Ὁ 9. ἄλληλα B: ἀλλήλους ἃ 10 ὄντα B: ὄντας a 

ταὐτά B: ταύτας ἃ διαφέροντα B: διαφέροντας ἃ 13 ἑαυτοῦ B: ἑαυτῆς ἃ 35 ὑπό- 

ληψιν B: ἀπόληψιν a 
99 * 
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Pe πρὸ ἰΞ ΞΡ" ΄ \ >. \ \ ‘ . περὶ τὰ ἑαυτῷ ὠφέλιμα χαταγινόμενον, τὸν δὲ περὶ τὰ πολιτιχὰ πολυ- 100v 

πράγμονα χαὶ φιλοπράγμονα ὡς φιλοῦντα τὰ πράγματα χαὶ περὶ πολλὰ 
\ \ πράγματα MOLAR τ νον, χαὶ οὐχ ἕν ὡς ὃ φρόνιμος: πολλὰ γὰρ χαὶ ποι- 

Ἔν \ 4 \ \ \ 5 sx Me > xtha τὰ τῇ πόλει ἁρμόζοντα. xat τὸν τραγιχὸν Εὐριπίδην παράγων εἰς 
i 

- ΄ ς \ ~ ΄ 
5 μαρτυρίαν οὑτωσὶ λέγοντα ἐν τῷ Φιλοχτήτῃ 

~ S Vv Ζ ~ 5 , ~ 

ρ. 114212 [Πῶς δ᾽ ἄν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως ἐν τοῖσι 

πολλοῖς ἠριϑμημένον στρατοῦ ἴσου μετασχεῖν; τοὺς γὰρ περισ- 30 

σοὺς καί τι πράσσοντας πλέον. 

Ἔχ τούτων τῶν ἰαμβείων τοῦ Εὐριπίδου λέξεις μόνας εὑρίσχομεν διΐ- 
10 στώσας τὴν φρόνησιν ἀπὸ τῆς οἰχονομιχῆῇς χαὶ πολιτιχῆς, πράγματα δὲ 

~ >? ἋἋ , “δ 

ὃ ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν 
Ἃ +9) σ BD > ῸὋ ὦ \ \ ~ 

ἡ οὐδ ὅλως 7 ἀμυδρῶς. τὸ γὰρ πῶς 

ἀπραγμόνως ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριϑμημένον gee ἴσου weta- 
eee >. f \ / c = > pes ΓΑ ΣῈ 

σχεῖν δειχνύξι τὸν λέγοντα ἑαυτὸν διαστέλλοντα τοῦ φρονίμου. ὅτι ἐξὸν 
ν - ΄ ε - - = 
ὃν αὐτῷ χωρὶς πραγμάτων τὰ ξαυτοῦ ἐξετάζοντα χαὶ περὶ τοῦ οἰχείου 80 

~ oO ΄ 

15 μελετῶντα συμφέροντος ζῆν χαὶ οὕτω φρόνιμον εἶναι, 6 ὃ εἰσενεικον 

ἑαυτὸν εἰς τὰ χοινὰ χαὶ πολιτικὰ περισσὸς ἀντὶ τοῦ φρονίμου γεγένηται. 
\ ὯΝ ἕν ἃ \ ~C ~ > > as v Η͂ 

περισσὸς δὲ διὰ τὸ πλῆθος τῶν φροντίδων, ὧν ἀναδέχεται ἀνϑρωπος τὸ 

πολιτεύεσθαι ὑποδύς, ἤγουν τὸ πράττειν τὰ χοινά. ὡς οὖν εἴρηται. ἐχ τῶν 
, wv ΄ 

Εὐριπίδου ἰαμβείων τοῦτο μόνον σχεδὸν ἐμάϑομεν, ὅτι ἄλλος 6 φρόνιμος 

20 χαὶ ἄλλος ὁ πολιτιχός. εἰ δέ τις χαὶ τὰ πράγματα εἰς μέσον παράξει 
beer 

περὶ ἃ τούτων Exdtepos χαταγίνεται, εἴσεται ἐξ αὐτῶν τὴν τελείαν τούτων 40 
΄ > 4 ~ ~ 5 ~ 

διαφοράν, διαφέρει δὲ ἢ φρόνησις τῆς οἰχονομιχῆς χαὶ πολιτιχῆς οὐ μόνον 
Oo ε » - ΄ - 

χατὰ τὰ ὑποχείμενα, ὅτι τ usy τὰ ἑνὶ ὄντα TH φρονίμῳ σχοπεῖ ἐφαρ- 
’ ΄ a » ~ ~ 5 ~ ΄ 

υόζοντα, ἣ δὲ eevee) τὰ τῷ οἴχῳ χαὶ πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῷ, ἢ δὲ πο- 
\ \ ~ > ~ 5 ΄ σ αλ \~ 

25 λιτιχὴ τὰ TH πόλει χαὶ τοῖς ἐν αὐτῇ πολιτευομένοις ἅπασι, χαϑὸ συμπολῖ- 
\ 5 yv 35 ~ 

ταί εἰσι χαὶ χοινὰ χατὰ τὴν πολιτείαν τὰ συμφέροντα ἔχουσιν, ἀλλὰ δὴ 
>> σ \ ~ ὙΝ > / bh) ΄ \ id , (Ons, ὅτι χαὶ τῷ εἴδει διαφέρουσιν ἀλλήλων τὰ ἑνὶ ἰδίως ἁρμό- χαὶ “AT ε ᾿ 

ζοντα χαὶ τὰ οἴχῳ χαὶ τοῖς xat οἶχον χαὶ τὰ τῇ πόλει χαὶ τοῖς συμπο- 45 

λιτευομένοις. ὃ μὲν γὰρ φρόνιμος περὶ τῶν οἰχείων φροντίζων ἰδία περί 

30 τε τοῦ οἰχείου σώματος Ὡρον τσ ει χαὶ τῆς Ψυχῆς, πῶς ἕξει αὐτῷ χαλῶς 

ἀμφότερα χατὰ φύσιν ἔχον ἑχάτερον, ὥστε τὸ σῶμα συνίστασϑαι χαὶ ὑγι- 
αἴνειν χαὶ τὴν ψυχὴν εὖ ἔχειν λογισμοῦ χαὶ πράξεων χαὶ παϑῶν. 7 δὲ 

οἰχονομιχή, πῶς ξξει ἢ οἰχία οὐ μόνον ὀχυρότητος χαὶ μονίμου συστάσεως 

ἀλλὰ χαὶ εὐπνοίας χαὶ εὐαερίας εὖ διαχειμένη πρὸς ψύχη χαὶ ϑάλπη 
35 χατά τι τῶν ἐνοιχούντων ὠφέλιμον χαὶ πῶς “αὐτῇ περιέσται φυλαχὴ χαὶ 50 

ἀσφάλεια εἰς ἔργα τε χαὶ λόγους χαὶ πῶς τοῖς συζῶσιν ἱχανῶς ἕξει τὰ 

πρὸς ζωήν, μήτε Bharani παρά tov υήτε μήν τινα βλάπτουσι, χαὶ 

4 Εὐριπίδην... ἐν τῷ Φιλοχτήτῃ] frg.787 sq. Nauck? 0 Διὸ χαὶ εὐριπίδης a (cum Aristo- 

tele) in rhesis principio: om. B 7 ἠριϑμημένον B et Arist. codd. KbNb: ἠριϑμημένῳ 

Arist. vulg. ἴσου B et Arist. cod. Lb: ἴσον a et Arist. vulg. 14 ἑαυτοῦ B: ἑαυτῷ a g g ἱ 
16 ἀντὶ B: ἀπὸ ἃ 33 ὀχυρότητος Β: ὀχυρότητα “ἃ 96 συξῶσιν Diels: συνζοῦσιν Ba 
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~ ~ Β , σ᾽ ΕΝ ? i md Zf- ς ~ aA 4 5 ἜΝ ΞΕ 

πῶς τῶν συνοιχούντων ἔχαστος τὸ OLXELOV ἔξει ξεαυτῷ KATA τὴν οἰχείαν 100)» 

ποιότητα τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος χαὶ χατὰ ἡλιχίαν χαὶ χατὰ γένος, 

éyw δὲ ἄρρεν χαὶ ϑῆλυ χαὶ χατὰ τὸ ἄρχειν χαὶ ἄρχεσθαι χαὶ ὅσα τοι- 
αὗτα ἐν ταῖς οἰχίαις ὁρῶμεν πρὸς ἄλληλα διαφέροντα, χαὶ μέχρις ἐπιτη- 

δευμάτων αὐτῶν περιβολῆς te χαὶ βρώσεως χαὶ πόσεως. 7 δὲ πολιτιχὴ LOL 

περὶ νόμον τε σχοπήσει, ὅπως ἔσονται ἄριστοι χαὶ ὠφέλιμοι χατά τε τὰ 

ἤϑη τῶν συμπολιτευομένων ἀλλήλοις καὶ τὴν ϑέσιν τῆς γῆς. ἐν ἧ ἣ πό- 
hus διάχειται, χαὶ χατὰ τούς πλησιάζοντας χαὶ χατὰ τοὺς πόρρω μέν. ἐ ™~ 
ϑρωδῶς δὲ ἣ φιλιχῶς τῇ πόλει διαχειμένους χαὶ χατὰ τὰ χρειώδη, πόϑεν 
τε χαὶ KATA ποίους τρόπους συγχομισϑήσονται, πῶς ἕξει τὰ τείχη τῆς πό- i f ᾽ Sd ἀπ 

ῳ » ε , (iow. ~ ΄ 

λεως, πῶς ἔσται ἢ χαϑαριότης ἐντός, οὐ μόνον εἰς ὑγίειαν τοῖς πολίταις ᾿ i ’ i | 

συμβαλλομένη, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸ μὴ χραίνεσϑαι χαὶ μολύνεσϑαι, χαὶ περὶ 
ὑδάτων ὃὲ οὐχ ἧττον χαὶ λουτρῶν χαὶ τοῦ xa? ἕχαστα πορισμοῦ τῶν ὠνί- 

ν i ‘ 

~- wy χαὶ τῶν πρὸς βρῶσιν χαὶ πόσιν οὐχ ἔλαττον φροντίσει τινός. χαὶ περ 
πολέμου χαὶ εἰρήνης χαὶ πρὸς τίνας χαὶ ἀπὸ τίνων ἔχϑραν χαὶ φιλίαν 
προσδέξεται χαὶ ὅσα τοιαῦϑ᾽ ἕτερα τοῖς πολιτευομένοις συμβουλὰς χαὶ 

συζητήσεις παρέχουσι, χαὶ περὶ διχαίων χαὶ ἀδίκων χαὶ χολάσεων χαὶ τι- 
μῶν χαὶ τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν, τίνας οἱ πολῖται μαϑήσονται χαὶ τίνων 

ἀφέξονται χαὶ ἐν τίσι χαὶ μέχρι τίνων ἐχάστῃ χρήσονται χαὶ τοιούτων 
ἑτέρων, χαὶ πρὸ πάντων περὶ ὁσιότητος χαὶ τῆς εἰς ϑεὸν χαὶ τὰ ϑεῖα τι- 

υ ς. σχόπει οὖν ταῦτα πάντα, ἃ ταῖς τρισὶν ὑπόχειται ταύταις, χαὶ γνῶϑι 

ὅτι διαφόρου xat εἶδος δέονται χαὶ πείρας χαὶ φροντίδος χαὶ γνώσεως 
χαὶ τρόπου μετελεύσεως. εἰ δὲ ταῦτα τῷ εἴδει διάφορα, πῶς οὐχὶ χαὶ 

αὗται “zat εἶδος: χαϑόλου γὰρ ὧν τεχνῶν χαὶ ἐπιστημῶν διάφορα χατ᾽ 
εἶδος τὰ ὑποχείμενα, χαὶ αὐταὶ ἀλλήλων χατ᾽ εἶδος διάφοροι. εἰ ὃὲ χαί 

τινα εὕρηνται δοχοῦντα χοινὰ ταῖς τρισίν, ἀλλ᾿ ὃ τρόπος τῆς μετελεύσεως 

τοῦ ἰδίως χαὶ χοινῶς διάφορος παρ᾽ αὐτοῖς, χαὶ αὐτὰ διατίϑησιν ὁποῖα 

χαὶ ἢ ὁσιότης ἐστί. λέγω δὲ ὁσιότητα τὴν τῷ De xat τοῖς ϑείοις 

ἕξιν ἀνήχουσαν. δεῖ γὰρ πάντως πάντας ἀνθρώπους εὐσεβεῖν ἰδίᾳ τε 

χαὶ χοινῇ. 

ΓΞ 

p. 114247 ζητοῦσι yap τὸ abtots ἀγαυῶν, xat οἴονται δεῖν 

πράττειν. 

Περὶ τῶν φρονίμων χαὶ τοῦτό φησι πληϑυντικῶς οὕτω λέγων, εἰ χαὶ 
» ¢ ξ ~ \ , Vv A ‘ ¢ ee ae 5 QO. - ΕΝ x \ ν 

ἄνωϑεν Evins τὸν φρόνιμον ἔλαβε. τὸ γὰρ ξαυτῷ ayathov ζητεῖν χαὶ οἵ- 

εσϑαι δεῖν ἐχεῖνο πράττειν μηδὲν περιττὸν ἐπιτηδεύοντα μηδὲ πράγμασι 
5 ~ 5 , / Vv ν» σ mal sy ‘ = 

πολλοῖς ἑαυτὸν ἐμβιβάζοντα φρονίμου εἴρηται ἴδιον, ὥστε χᾶἄν πολλοὶ εἰεν 
΄ - ~ vs 5 , 354) 

οἱ τηροῦντες τοῦτο τὸ ἴδιον, φρύνιμοι ἂν elev, οὐ μέντοι πολιτιχοί, αλλ 

6 te (prius) B: τὲ καὶ a 11 χαϑαρειότης B 13 χαϑέχαστα ἃ: χαϑεχάστην Β 

25 

20 

αὐταὶ a: αὐτὰ B διάφοροι a: διάφορα B 31 οἴονται δεῖν B: οἴονται τοῦτο δεῖν 

a et Aristoteles 39 δεῖν ἃ: δὲ B 
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> 

ἴσως πολῖται, ὡς χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ ee THO0e τῆς προ μοδείας εἴρη- 101: 

ται. χαὶ a) αὕτη ὠνόμασται, xa? ἣν ets τις ὧν ἕχαστος ἑαυτὸν paver 2 

τηρήσει ἐν τῷ ΠΞλτιῦν! ἢ πειϑόμενος τοῖς ἐμφρονεστέροις ἢ χαὶ αὐτὸς 

παιδείας μεταλαβὼν χαὶ ἀφ᾽ ξαυτοῦ τοὺς λόγους τῶν πραγμάτων εἰδώς, 

5 οὐ μὴν ἱχανὸς ὧν πόλεως προΐστασϑαι χαὶ χοινῶν ἀντιποιεῖσϑαι πραγμάτων 
ὥστε χαὶ πολιτιχὸς ὀνομάζεσϑαι. 

ς. ἢ ΄ > ar RIF. EUG ve Oe = zs ΄ ν᾿ 

p. 1142a8 “Kx ταύτης οὖν τῆς δόξης ἐλήλυϑε τὸ περὶ τούτους 

φρονίμους εἶναι: χαίτοι ἴσως οὐχ ἔστι τὸ αὑτοῦ ἄνευ οἰχονο- 30 
, +9) v / 

μυίας οὐδ᾽ ἄνευ πολιτείας. 

lg , 

10 Λέγει χαὶ ἔτι πόϑεν ἐλήλυϑε τὸ φρονίμους ἐχείνους λέγεσθαι τοὺς 
ζητοῦντας τὸ ἑαυτοῖς ἀγαϑὸν μόνον, ὅτι ἐχ τῆς εἰρημένης δύξης τῆς 

χοινῆς. οἱ γὰρ ἐξ ἀρχῆς τοῦτο δοξάσαντες παραπέμπουσι τὴν δόξαν τοῖς 
> a = > ΄ le xn 2 ΤᾺ ¢ L4 ee ἐφεξῆς, ᾧ δὲ τς: δόξειεν ἂν ἐμφαίνειν ἑαυτὸν («ἢ ἀρεσχόμενον ταύτῃ 

~ ς » l4 ~ wv 

τῇ δόξῃ. τῷ yap λέγειν ὅτι ἴσως οὐχ ἔστι τὸ αὑτοῦ ἄνευ olxovo- 

15 μίας οὐδὲ ἄνευ πολιτείας φανερός ἐστι παραπέμπων τὸν σχοποῦντα 80 

τὸ ἑαυτοῦ μόνον ἀγαϑὸν τῷ οἰχονομιχῷ χαὶ πολιτικῷ, ὡς μὴ δυνάμενον 
» ΡῚ ra ~ \ δῷ 7 5) \ τὰ 2 > μὰ , σ > ee) , ~ 

ap ξαυτοῦ τὸ εἰδέναι. ἀλλὰ δεόμενον ἐχείνων τινός, ἵνα ἐξ ἐχείνου τοῦτο 

μαϑήσεται. ἐμφρονέστερος γὰρ ὧν 6 οἰχονομιχὸς ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ουἴχῳ 

διδάξει ἕχαστον αὐτῶν, τί τὸ ὠφέλιμον αὐτῷ. τοῦτο δὲ ποιήσει χαὶ ὃ 

90 πολιτικὸς πρὸς ἔχαστον τῶν ἐν τῇ πόλει. διὰ τοῦτο ἔφη, ὅτι ἄνευ οἰχο- 
νομίας ἢ ἄνευ πολιτείας οὐχ ἔστι τὸ ἑαυτοῦ ἀγαϑὸν ἑχάστῳ, ὡς δεομένου 
id ΄ w~ ~ , 3) ~ ~ ~ “ 

ἑχάστου πρὸς τὴν εἴδησιν τοῦ ἰδίου ἀγαϑοῦ, τῆς τε οἰχονομιχῆς τέχνης 7 40 

τῆς πολιτιχῆς ἐπιχρατεστέρων οὐσῶν αἀυφοῖν τῆς ἡϑιχῆς, χαὶ σχοπουσῶν 

τὸ ἑαυτοῦ Exdotov ὄντος Evdc, χαίτοι ἐξ ἀρχῆς μὲν ἴσως τοῦτ᾽ ἀναγχαῖον, 
5 ὍΝ 7 dX SQ A a la \ QUZ \ > Qs 5 [Δ 

25 οὐχ ἀδύνατον ὃὲ διὰ χρόνου τινὸς μαϑόντα χαὶ παιδευϑέντα αὐτάρχη 
εἶναι ὥστε αὑτῷ περιποιεῖσθαι τὰ δέοντα. ἣ οὖν οὕτως ἣ ὅτι ἐπεὶ 'χοι- 

νωνιχὸν ὃ ἄνθρωπος φύσει χαὶ συναγελαστιχόν, ἑπόμενος 6 φιλόσοφος τῇ 
- - ) 

τοιαύτῃ φύσΞι τοῦ ἀνθρώπου φησίν. ὡς οὐχ ἂν ἐροῦμεν τὸν φρόνιμον χα 

ἑαυτὸν τὴν ἀρετὴν χατορϑοῦν τὸ οἰχεῖον μετερχόμενον ἀγαϑόν, μήτε ἐν 4 
YW. 2 , τ \ qQ? id \ poll 

30 οἴχῳ ποιούμενον τὴν ee ον υνὴήτε ἐν πόλει, ἀλλὰ χαῦ ἑαυτὸν διά- 

ies χαὶ ἀχοινώνητον ἀνϑρώποις ὑπάρχοντα. τὸ γὰρ οὕτως ζῆν 7 ϑεῖον 
e δ 5 C ~a \ v 

ὡς ὑπὲρ ἀἄνϑρωπον 7 λειπόμενον ἀνθρώπου ὡς ϑηριῶδες χαὶ ἀγριον. UT 

Vv aN id ~ ~ Ν ~ > \ , \ 

ETU WOE) TO: GOTO, TOS Ose OLOLKELY ἄδηλον χαι GKETTEO V. χαὶι 

τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα δειχτιχόν ἐστι τοῦ ἐξ ἀνάγχης δεῖσϑαι ἐν χοινωνία 

Ι ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ) c.1 p. 1094a27 τούτους Β et Arist. vulg.: περὶ τοὺς a et 

Arist. cod. Mb 8 εἶναι B et Arist. vulg.: om. a et Arist. cod. Kb αὑτοῦ Ba 

et Arist. cod. LbOb: αὑτοῦ εὖ Arist. vulg. Ὁ. rhesis usque ad zat σχεπτέον 

(p. 1142411) a 14 τῷ a: to B ὅτι B: om. a 22 te B: om. a 

23 dugety B σχηπουσῶν B: σχοποῦσα a 26 ἢ οὖν B: ef οὖν ἃ 90 ποιού- 

μενον Β: ποιοῦμεν ἃ 33 τὸ αὑτοῦ Ba: τὰ αὑτοῦ Aristot. vulg.: τὸ τὰ αὑτοῦ Aristot. 

cod. Mb 
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- \ , ~ ~ ia ~ > 

εἶναι τὸν φρόνιμον. ἐπεὶ yap δεῖ αὐτὸν διοιχεῖν τὸ ἑαυτοῦ ἀγαϑόν, ἤτοι 101 
ὃ = tet ~ 7 \ μυ ΞΡ a = a \ = ¢ ~ ~ ~ ~ vn 

ιευϑετεῖν χαὶ διεξάγειν χαὶ χατορϑοῦν, πῶς δὲ δεῖ τοῦτο ποιεῖν. ἄδηλον. 
Bee) ΚΝ : ; sr % - 
ὥστε δεῖν σχέψεως ἵν᾿ εὑρίσχοιτο τὸ ἄδηλον. τῇ G& σχέψει Get χοινωνοῦ, 

᾿ 

ὃ 
ΤΣ ΤΌ ΝΕ ΄ SI > \ δ ΄ meat v o " > ἢ GF χοινωνία 7 οἰχονομιχὴ ἢ πολιτιχή. χαλῶς ἄρα εἴρηται ὅτι ἄνευ οἰ- 50 

ὃν φρόνιμον τὸ ἑαυτοῦ 
’ “ w 4 , s as 

5 χονομίας 7% ἄνευ πολιτείας οὐ δυνατὸν εἰδέναι τ 

ἀγαϑόν. 

Ἢ - S$) 3 ‘ > \ 

p. 1142611 Σημεῖόν δ᾽ ἐστι τοῦ εἰρημένου χαὶ διότι γεωμετριχοὶ 
μὲν νέοι χαὶ μαϑηματιχοὶ γίνονται χαὶ σοφοὶ τὰ τοιαῦτα, φρό- 

νιμος δ᾽ οὐ δοχεῖ γίνεσϑαι. | 

10 Πιστοῦται τὸ λεγόμενον χαὶ ἀπὸ σημείου, Pale ποιούμενος τὴν [01ν 
ἐνέργειαν. ὅτι γάρ φησιν ἀληϑές, ὃ λέγομεν, ὅτι οὐχ ἔστι Tagg γενέ- 

σϑαι τινὰ τὸ ἑαυτοῦ ἀγαϑὸν σχοποῦντα χαὶ τοῦτο εὑρίσχοντα. εἰ μὴ ἂν- 

ϑρώποις ἔμφροσι συναναστραφῇ χαὶ χοινωνὸς αὐτοῖς γένηται πράξεων χαὶ 

ἐμπειρίαν σχοίη τῶν ἀνθρωπίνων, δῆλον χαὶ ἀπὸ τούτου, ὅτι τοὺς νέους 

15 τῶν ἀνθρώπων φρονίμους εἶναι οὐ δυνατόν, ἐπειδὴ μὴ χρόνος αὐτοῖς ἴχα- 5 

νὸς δεδαψίλευται πρὸς τὸ πεῖραν εἰληφέναι τῶν xual? ἔχαστα πράξεων, at 

ἐν τῇ Τοὺς ἀλλήλους τῶν ἀνθρώπων χοινωνίᾳ χαὶ συναναστροφῇ ἐνεργεῖ- 

ν᾿ 
a eS Ὁ τὶ [ΟἹ -G Cc. χασιν. ἵνα δὲ μή τις τῷ χρόνῳ. μόνῳ THY αἰτίαν ἐπιγράψηται 

\ ὶ 
~ > ‘4 / ~ 5 - 

τοῦ τ εἶναι φρονίμους νέους, οὐχὶ ὃὲ χαὶ τῇ ἀπειρίᾳ τῶν πραγμάτων, 

20 ὡς μήπω πεφυχότων τῶν νέων φρονεῖν διὰ τὴν ἡλιχίαν, τὴν χατὰ τὰς 

ἐπιστήμας προφέρει ἐνέργειαν, ὅτι γεωμέτρας χαὶ ἁπλῶς μαϑηματιχοὺς 

γέους εἶναι ἐνδέχεται, ἐντρέχειαν ἐχούσης τῆς φύσεως χαν τῇ τῆς ἡλιχίας 10 

νεότητι, ὡς χαὶ δυσχερῆ χατορϑοῦν αὐτοὺς ϑεωρίαν τὴν ἐν μαϑήμασι, χαὶ 

εἶναι δῆλον, ὡς τὸ τῆς ἡλιχίας ὀλιγοχρόνιον αὐτὸ xa? αὑτὸ οὐχ ἔστι τῇ 
25 Ψυχιχῇ ἐντρεχείᾳ ἐμπόδιον, GAN ὅτι ἢ φρόνησις ἐχ 1 πείρας πολλῆς τῶν 

χα ἕχαστα χαὶ αἰσϑήσει ὑποχειμένων ἡμῖν περιγίνεται ἐνεργοῦσι πολλὰ 

χαὶ πάσχουσιν ἐν οἷς τὰ xa? ἔχαστα μεταχειριζόμεϑα. χαὶ οὕτως ἐχ τοῦ 

ὁρᾶν πολλὰ ual ἀχούειν πραττόμενα χαὶ λεγόμενα χαὶ ἁπλῶς ἐνεργούμενα 
χαὶ λύπας φέρειν χαὶ ἀτυχίας ἀχολουϑούσας ἐν ταῖς τῶν πραγμάτων μετα- 1 

30 χειρίσεσιν, εἰς ἕξιν ἤχομεν τοῦ φρονεῖν χαὶ εὑρίσχειν τὰ ἑαυτοῖς ἀγαϑά, 

χαὶ ταῦϑ᾽ αἱρεῖσϑα: χαὶ πορίζειν ἑαυτοῖς διὰ τρόπων ἁρμοδιωτάτων τοῖς 

πράγμασιν εὐμεταχειρίστως μετερχόμενοι αὐτά. ταῦτα δὲ οὐχ ἄλλως ἡμῖν 

περιέσται, εἰ μὴ διὰ χρόνου μαχροῦ χαὶ τῆς πρὸς ἀνθρώπους χοινωνίας 
‘ 

~ 

ὶ Υ : ϑέντ χαὶ ϑολανασεροίρῆς χαὶ συμπράξεως, προσέχοντας ἀεί τινι Tpayvevtt Ἢ 

35 [τινὶ ἐνεργηϑέντι i] ἁπλῶς ἐνεργηϑέντι, τὶ ἠχολούϑησεν οὐ μόνον ἡμῖν 
ε 

ἀλλὰ χαὶ ἑτέροις, οὃς ὁρῶμεν πράττοντας ἣ λεγόντων ἀχούομεν. 30 

3 δεῖν B: δεῖ ἃ 8. 9 φρόνιμος Β et Aristoteles: φρόνιμοι ἃ 14 ἀνθρωπίνων Β: 
ἀνϑρώπων ἃ 21 προφέρει B: προσφέρει a 32 μετερχόμενοι a: μετερχομένους B 

35 τινὶ ἐνεργηϑέντι ἢ B: om, a 
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p. 1142a14 Αἴτιον δ᾽ ὅτι xat τῶν xad ἕκαστά ἐστιν ἢ φρόνησις, 10]ν 
2 δ 

ἃ γίνεται γνώριμα ἐξ ἐμπειρίας. 

AV , ~ € \ \ ¢ / , aX , ‘ 

Αἴτιόν φησι τοῦ μαϑηματιχὸν μὲν γίνεσϑαι νέον, φρόνιμον ὃὲ uy, τὸ 

τὰ μὲν μαϑηματιχὰ ἐπιστημονικὰ εἶναι, τὰ δὲ ἐπιστημονιχὰ χαϑόλου χαὶ 
5 v4 > ~ Ἐ: “ὦ ~ , ~ ~ ‘ 

5 ἐννοηματιχά, τὰ δὲ τοιαῦτα ῥᾷον τῷ hoy τῆς ψυχῆς προσγίνεσϑαι χαὶ 2% 
Ὁ Οὦ “Ὁ Ν >} / Ἂ -" A 

uy, δεῖσϑαι χρόνου μαχροῦ τὴν ψυχὴν εἰς ἜΝ τούτων περίληψιν. ἢ δὲ 
/ \ \ qQ? σ a ΄ i, 5» >) , =, ak n 

φρόνησις TEpt TA χαὶ SXAOTA, ἃ γίνεται ς ξς εμπειριᾶς. τοῦτεστιν A 
δ. 86 

“Ὁ 
Oo. 

es 
‘6 Ὡ 

Vv 

φρονίμως xa) Exacta ἀποτελεῖται, Ex τοῦ πεῖραν εν πολλὴν τὸν ἄνϑρω- 

πὸν τῶν xa Exacta πράξεων. διὰ τοῦτο νέος φρονίμως χατορϑοῦν τὰ τοι- 

10 αὗτα οὐ δύναται. μήπω ἐσχηχὼς ἐμπειρίαν. διὰ τὸ μήπω χρόνον ἀνῦσαι 

χατὰ τὸν βίον τοσοῦτον, δι᾿ ὅσου ἱχανὸν ἐν πείρᾳ γενέσϑαι πολλῶν mp 
τομένων xa? Exacta. πλῆϑος yap eos ποιήσει, φησίν, ἐμπειρίαν. 30 
τὸ ποιήσει χατὰ τὸν μέλλοντα χρόνον εἴρηχεν, ὡσπερεὶ τὸν νέον πρὸς 

χτῆσιν τῆς φρονήσεως προτρεπ ὄμενος. ὥστε σπουδάσαι αὐτὸν διὰ χρόνου 

15 πεῖράν τε πολλῶν πραγμάτων λαβεῖν χαὶ ἀφιχέσϑαι εἰς ἕξιν φρονήσεως. 

p. 11421416 ᾿Ἐππεὶ καὶ τοῦτ᾽ ἄν τις σχέψαιτο, διὰ τί pa alae 
? \ v a o Ὁ ) ἢ ὅτι μὲν oe 

\ 

ἀφαιρέσεώς ἐστι, τῶν δ᾽ αἱ ἀρχαὶ ἐξ ἐμπειρίας" καὶ τὰ μὲν οὐ 

υὲν παῖς γέ 
vi 

= = a [Ὁ] < ῳ a ° ~ ὟΝ 
ὥς wy on @- 3S} -6 Cc a - δ ἴω Ay Φ ς ° 

, τ δ, / > \ , - > \ \ 2 9 ᾿; 

πιστεύουσιν οἱ νέοι ἀλλὰ λέγουσι, τῶν GE τὸ τί ἐστιν οὐχ 35 

20 ἄδηλον. 

Περὶ φρονήσεως λέγων χαὶ ἀπαγορεύων τοῦ νέου αὐτὴν ὡς δεομένην 
ψρόνου UOX00D χαὶ τῆς τῶν πραγυάτων πολυπειρίας. ὧν ὁ νέος οὔπω 
χί ' 1 [ΠῚ 

ἀπήλαυσε χαὶ ὅτι τῷ νέῳ πρὸς μὲν τὸ μαϑηματιχῷ εἶναι 4 χρόνος τῆς 
vo 7p ~ LAN ἔτ A v INS EN ay oN 2 , NS ἢ 

-οὺς ξςάρχξι. προς οξε φρονήσιν OLD, OLA TO πλείονος OELY χρόνου προς τ 

A 25 χτῆσιν αὐτῆς, ἐπιφέρει xat ἕτερον τούτῳ ὅμοιον, xat φησι χαὶ αὐτὸ εἶναι 
9 σχέψεως ἄξιον, ἵνα χαὶ αὐτοῦ τὴν αἰτίαν τις ἀποδῷ. τοῦτο δέ ἐστι τὸ 40 

υαϑηματιχὸν μὲν παῖδα ἐνδέχεσθαι γενέσϑαι. σοφὸν δὲ 7 φυσιχὸν οὔ. χαὶ 
I> , a7 SEL "4 ΄ σ \ \ 9) 3 ΄ 

ἀποδίδωσι τούτου δύο αἰτίας: ulav μέν, ὅτι τὰ μαϑηματιχὰ δι᾿ ἀφαιρέ- 
σεως ONC UD ον τοῖν τῆς δὲ σοφίας χαὶ τῆς φυσιχῆς ἐξ ἐμπειρίας at 

- 

30 ἀρχαί. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον τοιοῦτον, ὅτι τὰ μὲν μαϑηματιχὰ φανταστιχὰ 

χαὶ διανοητὰ χαὶ ἐν τς χαὶ διανοίᾳ ἔχει τὴν σύστασιν, ἐν μὲν τῇ 
, 

φαντασίᾳ τυπούμενα, ὑπὸ δὲ τῆς διανοίας eketaCduevas τὰ δὲ τοιαῦτα 
3 , . ΄ Pa , ~ > ~ 

ἀφαιρέσεως λαμβάνομεν, ἥτοι ἐχσπῶντες αὐτὰ χαὶ ἀφαιροῦντες ἀπὸ TH 
ὙΠῸ Ν c > > c ~ ~ > 

ὑποχειμένων ἐν οἷς ὑφεστήχασι xual τυποῦντες αὐτὰ ἐν τῇ φαντασίᾳ av- 

1 ὅτι χαὶ Ba et Arist. codd. Kb LbOb: ὅτι Arist. vulg. rhesis usque ad τὴν ἐμπει- 

ρίαν (p. 1142416) a 9 νέος φρονίμως a: καὶ φρόνιμος B 12 ποιήσει φησὶν 

ἐμπειρίαν Ba: ποιεῖ τὴν ἐμπειρίαν Aristoteles 18 ὥσπερ εἰ Β: ὥσπερ ἃ 

10. διὰ τί Ba: διὰ τί δὴ Arist. 23 μαϑηματικχῶ Β: μαϑηματιχὸν ἃ 25 αὐτῆς ἃ: 

αὐτοῦ Β 
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yen? 7 7 = Res A * 2) ἘΝ Lies “ 5» , ΄ : 

hws χαὶ ἀσωμάτως δεχομένῃ ταῦτα ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως, 7 ἀμέσως ὡς 101" 
> ~ > \ 2 c , > ~ > “"» ~ αἰσϑητοῖς οὖσι χαὶ ἐν ὑποχειμένῳ αὐτοῖς ἐπιβάλλουσα. napanéurer τῇ 

\ ~ ΄ » Β ~ I. > 

φαντασία. τοὺς τύπους αὐτῆς, ἢ δ᾽ ἐν ἑαυτῇ τούτους δεχομένη χαὶ συντη- 
ΝΞ Σ dines Po ΓΞ ὡς ουμὰ τῆς 

ἢ ἐς > ~ > ΄ 7 ΕΗΝΝ ΠΕ ἢ - ΄ ΄ ΘΕ ἐλ = 

Ψυχῆς αὐτοῖς ἐπιβάλλουσα ἐξεταζει Big αὐτῶν χαὶ τῶν ἑπομένων αὐτοῖς 

“ σ ΄ »» ΄Β ein δὶ ΄, > ΄ ΄ 

ρουσα ὠσπερ τις πινᾶς ὑποτίϑησι τ οιανοια αὐτοὺς. 7, ἴω 

΄ , av , 

καὶ εὑρίσχει ταῦτα χαὶ τοὺς λόγους αὐτῶν ἀποδίδωσι. τοῦτο δὲ γίνεται 
ἐπὶ τῶν ἀριϑμῶν χαὶ μεγεϑῶν, ἃ ὑποχείμενα ταῖς μαϑηματιχαῖς ἐπιστή- 

v or ied \ \ ΄ 3 \ \ ΄ - 

pats εἰσίν. ἥ τε γὰρ γεωμετριχὴ χαὶ ἣ pono nl περὶ weyety ἐχει 
‘ ‘ > ’ i > 4 QT 7 ‘\ 5 , in] Ἁ 

ἱ τὰ ἐν τούτοις σχήματα ἐπίπεδα τε ual στερεά (ἐπίπεδα μὲν τρίγωνα 

χαὶ τετράγωνα χαὶ χύχλους χαὶ τὰ τοιαῦτα, στερεὰ δὲ σφαίρας χυλίνδρους 
, , \ σ σ 5 ΄ ra ΄ \ SC \ 

χύβους χώνους τὰ ὅμοια). (hes ἀστρονομία ὡσαύτως περὶ μεγέϑη χαὶ 
>] ’ ᾿Ὶ , ) . ΄ 

ie ἀλλ ἐχείνη μὲν περὶ ἀχίνητα μεγέϑη, ἢ δὲ astpoveuta περὶ χινού- 
ἰ 

μενα. ὅσα γὰρ σχήματα περὶ οὐρανὸν χαὶ τὰ οὐράνια ἢ ἀστρονομία 102. 
- ΄ \ ΄ 5 Sa b} ΄ ΄ >. \ 5" « 

GxOTEL, ὡς μετὰ χινήσεως ϑεωρούμενα ἐξετάζει αὐτά. ὡς δὲ χαὶ τ τωρ 

τιχὴ περὶ ἀριϑμοὺς χαταγινομένη χαὶ τὸ διωρισμένον ποσόν, ὡς χαϑ᾽ Exv- 
Ἁ Qe ΄ 5» a 5 ’, ΄ as 

TODS Seen ἐξετάζει αὐτούς. ἣ δέ YE μουσιχὴ περὶ ee υὲν 
\ 355) e 2 4 ” ΄ ΄ > 

χαὶ αὐτή, ἀλλ ὡς ἐν σχέσει ὄντας τούτους λαμβάνει. ἐπ᾽ ὄγδοον γὰρ 
\ λόγον ἀριϑμοῦ πρὸς ἀριϑυὸν xat ἐπίτριτον χαὶ ἡμιόλιον χαὶ dex τλάσιον χαὶ 

~ 4 \ 2) 5 , ) > ~ > Say ΄ 

τοιαῦτα ἕτερα ἔχει τὰ ἐξεταζόμενα παρ᾽ αὐτῆς, ὧν οὐδὲν ὑὲν ὑφέστ ταν 
» , ~ " ~ (Ὁ - > , 

ἄνευ ὑποχειμένου. χρῶνται δὲ αὐτοῖς αἱ ἐπιστῆμαι ἀφαιρούμεναι τὰ εἴδη 
ἀπὸ τῶν ὑποχειμένων αὐτοῖς, χαὶ αὐτὰ ua? αὑτὰ ἐπινοητιχῶς ἐξετάζουσαι 

, \ \ e > ~ > 4 Κα ~ 3 = € \ 

χαι τὰ STOWEVA AVTALS ανευρισχουσαι. OlA ταᾶῦοτ οὺὐν παῖς υαϑηματιχὴς 

fy > 

μὲν γίνεται, ἀφαιρεῖν τὰ τῶν μεγεϑῶν χαὶ τῶν σχημάτων εἴδη ἀπὸ τῶν 
> ὑποχειμένων δυνάμενος χαὶ περὶ αὐτῶν τῶν ἑπομένων τ τς ϑεωρεῖν. 

Ν v Sp + ΄ “» 

τος δὲ ἢ φυσιχὸς οὔ, διὰ τὸ ταύτας τὰς ἕξεις τὰς ἀρχὰς λαμβάνειν ἐξ 

ἐμπειρίας. πῶς ὃὲ τοῦτό ἐστι χαὶ πῶς ὃ σοφὸς χαὶ ὃ φυσιχὸς ἐξ ἐμπει- 

λαμβάνουσι τὰς ἀρχάς, οὐχ ἄδηλον οἶμαι χαὶ τοῖς τυχοῦσι. σοφὸν 
΄Ν 

Plas 
ar >) Vv. ‘ 

ὃξ ἐ eta χαὶ ἄυλα εἴὸ ἢ χαὶ αὖ- νταῦϑα τὸν ϑεολόγον 270", τὸν περὶ τ 
ϑυπόστατα roy σπουδὴν χαὶ ζήτησιν ἔχοντα, φυσιχὸν δὲ τὸν περὶ τὰ ἔνυλα 

χαὶ ὧν ἢ ὕπαρξις οὐχ ἄνευ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως ἣ ἐν δι Le χεῖ ϑεω- 

ρουμένων φορᾷ χατὰ μόρια" εἰ χαὶ χατὰ τὰς ὁλότητας τοὺς τόπους οὐχ 
ἐξαλλάττουσιν, ἢ πῇ μὲν ἠρεμούντων πῇ δὲ χινουμένων χαὶ zat αὐτὰς 
τὰς ὁλύτητας, χαὶ διὰ τοῦτο λεγομένων φυσιχῶν ἁπάντων. ὡς ἀρχὴν ἐχόν- 

τῶν ἠρεμίας τε χαὶ χινήσεως. ἥτις 7, φύσις ἐστί. πρῶτον οἴνυν εἴπωμεν τ 
ιν ΄ \ ~ d4 ¢ \ C \ C ΄ \ Nee ye τ 
οιὰ τι χαὶ πως 07; ἢ μὲν υαϑηματιχὴ ὑξωρία περι τὰ ὃς ἀφὰ tpSGEWs χα- 

\ > 

ταγίνεται xat motley ἀφαιροῦνται τὰ ἀφαιρούμενα" οὔτε δὲ τὰ TH φυσιχῇ 

A ὑποχείμενα ἐξ ἀφαιρέσεώς ἐστι. τούτων γὰρ ἐξετασϑέντων χαλῶς,. ἴσως 

eS wir 

() 

΄ ~ ~ ΄ ΄ ΄ , ) se 

ἡμῖν φῶς ὑπαναφϑήσεται πρὸς τὸ ϑεωρῆσαι ὀρϑῶς τὰ ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους 
7 

0 λεγόμενα. ἐξ ἀφαιρέσεως μὲν οὖν τὰ μαϑηματιχὰ λέγονται, ἀριϑμοὶ ὄντα 

2 οὖσι scripsi: οὖσία B: οὖσα ἃ αὐτοῖς Β: αὐταῖς ἃ 5. ἢ δὲ 8. 686 B 

11 τὰ ὅμοια B: καὶ τὰ ὅμοια ἃ 14 ἐξετάζει αὐτά secluserim 20 εἴδη 

ἴδια ἃ 21 ἄδηλον Β: εὔδηλον ἃ 35 δὴ Β: δεῖ ἃ 38 φῶς bis B 
39 λέγονται B: λέγεται a 

20 
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15 

30 

ς or 

40 

ν ‘ AQ Vv ΜΗ ΄ ~ ao ‘ 5 A ΄ A 5 

χαὶ ees Fro σχήματα μεγεϑῶν, ὅτι ποσὰ μέν εἰσι χαὶ ποιά, χαὶ ἐν 102r 
΄ ΄ ΄ v ~ ΄ 

ὑποχειμέναις οὐσίαις τὴν ὑπόστασιν ἔχουσι, χωρὶς τῶν ὑποχειμένων “aT 
[6 ‘ > ΄ 5 ~ ων > ~ 

ἐνέργειαν ὑφίστασϑαι uy δυνάμενα, ἀφαιροῦνται O& χατ᾿ ἐπίνοιαν ἐχ τῶν 
> τ 

ὑποχειμένων ἐν οἷς ὑφεστήχασι χαὶ ὡς ἐν age: ὈΕΞ τ Πρ ει περὶ τῆς 
΄ ws a ~ ~ 

ξέτασιν δέχονται παρὰ τῶν ἑπομένων αὐτοῖς. ἀφαιροῦνται ων ὧν διανοίας τὴν 
4 σ Ἁ σ ~ / ΄ ΄ Vv ΄ 

OF, OTL UY ἔν τι τῷ YEVEL ὑποχειμένον EYOVOLV ἀλλὰ ἐν OUADOPOlLS UTOKEL- 

3 a ZL 7 ΄ σ. , \ Cony yee ΄ 
μένοις δύνανται γίνεσϑαι. ἔχαστός te γὰρ ἀριϑμὸς ἐν διαφόροις ὕποχει- 

» 

ae ᾿Ξ ¢ / { als / , =~ ἢ 5 if > ΄ ah. 3 € A 

WEVOlS ὑφίστασϑα!ι ουναται. σώμασι τε χαι ZOWUATOLS, οἷον Oot AOUWLOS 
‘ 

ὃ μετρῶν xat ἐν τ σώμασι χαὶ ἐν τ Ψυχαῖς δύναται ἐπ εγίνεσϑαι, χαὶ τῶν 

ἀριϑμῶν ἕχαστος ὡσαύτως, εἴπερ χαὶ ἕν σῶμα δύναται εἶναι ual πολλὰ 
~ \ , » 

χαὶ μία ψυχὴ χαὶ πολλαὶ χαὶ νοῦς χαὶ νόες ὡσαύτως εἷς τε χαὶ πολλοὶ 
CaN \ \ τς 5 σ 33) 3 > ΄ a7 \ 

χαὶ ἁπλῶς τὸ πλῆθος οὐχ ὥρισται, ἀλλὰ χαὶ ex ἐλαττόνων δύναται wat cata ον Ω 

, ~ πλειόνων λαμβάνεσθαι. χαὶ τὰ σχήματα ὃὲ ὡσαύτως" οὐδὲ αὐτῶν 14 

eas ὡρισμένον ἔχει τῷ γένει τὸ ὑποχείμενον. ἥ te yap σφαῖρα od 

μόνον ἐν τῷ τοῦ παντὸς ὑφισταμένῳ τεϑεώρηται σώματι, ὡς μὴ ἐν ἄλλῳ 

τῳ δυναμένη ὑφίστασθαι. ἀλλὰ δύναται ταύτην χαὶ ξύλον χαὶ λίϑος χαὶ 

τ χαὶ ἄργυρος χαὶ χαλκὸς χαὶ σίδηρος δέχεσϑαι χαὶ ὁ χύχλος οὐχ 
ἐν οὐρανῷ διαγράφεσθαι μόνον ἀλλὰ χαὶ παντοίοις σώμασιν. ὁμοίως χαὶ 

i“ > σ ΄ ~ eS) 

τὰ ἕτερα σα Πα την στερεά τε ὁμοῦ χαὶ ἐπίπεδα. διὰ τοῦτο ὥσπερ ἀφ 
΄ - ΄ ΄ - > ΄ τὰ φρὴν νυνὶ 

ἐνός τινὸς εἴδους GWUATLXOU τῶν σχημάτων OTLODYV bh Aaa ae ac cy ἐτξερῳ 
<A , ς \ > ΄ » OQ. > ἊΣ = 
ODVATEL γίνεσαι, οὔτ ω χαι SX πάντων ἘΠ Σ᾿ χατ πίνοιαν cy Gay τοα- 

΄ ΄ 

σίᾳ τε ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τινὶ γράφεται χαὶ χατὰ τὴν 
Ν , 5» ΄ 

διάνοιαν ἐξετά 

χαὶ Pees ταῦτα ee διότι “ATH μάϑησιν χαὶ ἐπίνοιαν ἢ τούτων 
» ~ 4 \ id / X ¢ , 

ODUGESLS γίνεται. υὴ δυναμένων SVEN VELA eae ὑποχξιμξνοῦ τινος ὑυφίστα- 
. , 

car ὥστε χαὶ ὁρίζονται ἅπαντα ὑποχειμένου {τ wy συλλαμβανομέ- 

νοῦ τινὸς ἐν τοῖς λόγοις αὐτῶν. ἐν γὰρ τῷ λέγειν ὅτι χύχλος ἐστὶ σχῆμα 
᾿ - -Ὁ > > ~ 

ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον. πρὸς ἣν ἀφ᾽ ἑνὸς σημείου τῶν 

ἐντὸς τοῦ σχήματος χειμένων Ἐξ δι αἱ προσπίπτουσα! εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλή- 

λαις τς. οὐδὲν προσλαμβάνεται ὑποχείμενον, ἀλλ᾿ αὐτὸ xa? αὑτὸ τὸ 
- x ΄ / oa 

σχῆμα δρίζεται χωρὶς παντὸς ὑποχειμένου. οὕτω χαὶ τὰ λοιπὰ σχήματα 

χαὶ οἵ πος ὡσαύτως. ὅ τε γὰρ ἀριϑμὸς ὃ ustp@y σωρεία μονάδων 
. ~ ΄ ~ Ἂ 5 ΄ ‘ oo 

λέγεται, τοῦ ὁρισμοῦ μηδὲν προσλαμβάνοντος ὑποχείμενον, χαὶ ἕχαστος 
C ae ‘x as \ go ΄ 

ἀριϑμὸς ὁμοίως, οἷον ὃ τ μονάδων δέχα σωρεία, χαὶ οὕτως ἅπαντες, ὡς 
> \ + ΄ - ΄ ΄ 

usvov ἀριϑυοὶ λαμβανόμενοι χωρὶς ὑποχειμένων λαμβάνονται χαὶ παντοί- 
δ: AG - > Figo. © Ὁ, τ NA b γ Ὁ > ie (ce ΑΒΕ 

ors ἀριϑυητοῖς ἐφαρυόζεσθϑαι δύνανται, τὰ G& οὐσιώδη εἴδη οὐχ οὕτως 
” 5502 vy v \ ΠῚ ΄ > ΄ es | v \ ry ee lg 

ἔχουσιν, ἀλλ ἄυλα ὄντα zat αὐϑυπόστατα οὐσίαι εἰσὶν ἄυλοι χαὶ οὐδενὸς 
“τ ΄ , σ v is ΄ 

ὑποχειμένου εἰσὶ χωριζόμενα χατ᾽ ἐπίνοιαν, ὅτι μηδὲ ἔν τινι ὑποχειμένῳ 
7 
ι 

a Κ᾽ 54 4 ε ~ ε \ , \ ΄ ἕδράζονται ἀλλ᾽ αὐτὰ ἑαυτοῖς εἰσιν ἕδραι, ὡς οἵ τε χαϑαροὶ νόες χαὶ at 
‘ 

΄ , . ΄ 5 > 

λογιχαὶ ψυχαί. χαὶ αὗται γάρ, ὅταν μετὰ σωμάτων λαμβάνωνται, οὐχ ἐν 
Ye 

iY 

σώμασιν ἑδράζονται, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν ἑαυταῖς ἐχεῖνα ξδράζουσι χαὶ ἐχεῖναι 

30 

R 

40 

45 

50 

2 ἔχουτι scripsi: ἔχουσα Ba 4 παρὰ Β: περὶ ἃ 25 ἅπαντα Β: παν- 

τὸς ἃ 28. 29 ἀλλήλαις Β: ἀλλήλοις ἃ 34 ἀριϑμοὶ Β: ἀριϑμὸν ἃ 
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αὐτὰ αὐνεχῶβαιν, ὡς χαὶ ἐξ αὐτῶν χωριζ ζόμενα ἀχίνητα εἶναι χαὶ ἀνενέρ- 102r 
γητα, χαὶ μηδὲν τὸν οἰχεῖον ὅρον δυνάμενα δέχεσϑαι. ὃς αὐτοῖς ἥρμοττε. 
συνεζευγμένοις ἐχείναις οὐχ ὡς σώμασιν ἁπλῶς ἀλλ᾿ ὡς τοι!οϊσὸς σώ- 

μασιν, ἤτοι οἰχείως ἔχουσι ταῖς ψυχαῖς, αἷς συνεζευγμένα ἐτύγχανεν. ἢ 
, , .~ 

ἔνυλα ὑπάρχοντα ἀτελῇ μέν ε 
ar ΡΣ . , ~ a) a ‘ is , ® ‘ 

μενα, οἷς ἐνιδρυνϑήσονται, τελειοῦντα δ᾽ ὅμως τὰ ὑποχείμενα διὰ τὸ 

Ss Co ΄ Dy 

σιν ὡς ἐν εἴδεσιν. ἅτε ὑποχξιυένων ὃξό- 102% qn τον 

ee τινος αὐτοῖς ἀξιολόγου γίνεσϑαι αἴτια, ἧς ἐστέρητο πρὸ tod τὰ 
εἴδη αὐτὰ παραδέξασϑαι. διὰ τοῦτο χαὶ οὐσιώδη ἐστὶ χαὶ φυσιχά, ὡς τὴν 

- Y> 
ι φύσιν ἀρχὴν ἔχοντα, ἢ τά τε ὑποχείμενα τοῖς εἴδεσι προσήρμοσε χαὶ τὰ 

ἊΝ ~ ~ ΄ ΄ vy 1 

10 εἰδη τοῖς ὑποχειμένοις οἰχεῖα εἰργάσατο. ταῦτα δέ εἰσιν αἱ ἄλογοι ζωαὶ ὃ 
\ χαὶ αἱ φυσιχαί, χαὶ et τι ταύταις ἀνάλογον ἕτερον. ἀλλὰ ual ἣ φύσις οὕτως 

ἔχει αὐτή. εἶδος ἔνυλον οὖσα χαὶ αὐτὴ χαὶ τοῦ ὑποχειμένου ἀχώριστον 
χαὶ μετὰ τῆς ὕλης δριζομένη. διὰ τοῦτο οὔτε αὐτοτελῆ εἰσι χαὶ αὐϑέ- 
ὥραστα χαὶ μὴ ὑποχειμένου τινὸς πρὸς τὸ ἑδρασϑῆναι δεόμενα, ἵν᾽ ἐξ ἐχεί- 

15 νοῦ ἀφαιρεϑήσονται xat ἐπίνοιαν. ταῦτα δ᾽ ὅτι ἐν ὑποχειμένῳ ϑεωρού- 
> \ ΄ ὑενα τοῦ ὑποχειμένου εἰσὶν ἀχώριστα χαὶ Sa eae τῷ ὑποχειμένῳ 10 

Ἁ ΄ \ > Ὁ 7 ΄ Ω͂ ~ \ 

τὸν ὁρισμὸν ἐπιδέχονται. ζῷον γὰρ ἄλογον χρεμετιστιχὸν ὃ ἵππος ὧν χαὶ 
id ’ὔ >] ~ t Vv 5 , ΄ 

τὸ ὑποχείμενον ἐν τῷ λόγῳ ἔχει συλλαμβανόμενον, χαὶ 6 ἄνϑρωπος χατὰ 
5 , 1 ἊΝ - ΄ , ᾿ x 

τὸ συναμφότερον λαμβανόμενος, χαϑὰ δὴ χαὶ φυσιχῶς ὁρίζεται, χαὶ τὸ 
id , Vv \ 3 , ~ 5 ‘ 

20 ὑποχείμενον ἔχει KATA THY ἀπόδοσιν συναιρούμενον. ζῷον γὰρ λογιχὸν 
\ ~ \ > lA > , > , ~ e . xy ~ 

ὑνητὸν vod χαὶ ἐπιστήμης δεχτιχόν ἐστι. χαὶ τό te ζῷον ὑπὸ τὸ σῶμα 
Ἁ v a Γι a> ~ ~ c , ~ - 

τὸ ἐμῴυχον, ὃ ὡς ὕλη τῇ ψυχῇ ὑποτίϑεται, τό τε ὕνητὸν τῆς τοῦ σώμα- 
‘ \ ΄ ᾿ ΄ 

TOS φυσξως. χαὶ οἱ OUTLAIL πάντες Ot LOW.Ol συνῃρημξνα τὰ one γχξιμξνα 15 

~ ν μ4 ~ b] Q as ~ ΄ ΄ ΄ 

τοις εἴδεσιν ξχουσι QUSLAWS FTOOLGOWEVOL, ὡς τῶν UTOXELUEVOMY ΚΒ; 

bo οι Qu aA [ΟἹ »» [0] ot wy 
ss ‘4 >) , \ 

εἶναι λαμβανομένους αὐτούς, ὥσπερ ὃ λέγων ὅρος, τὸν Dowdy ὄρε- 
- ? > ΄ ΄ ΄ > o ‘ 

gly εἴναι ἀντιλυπήσεως, xual μέχρι τούτου ἱστάμενος ἀτελής ἐστιν, ὅτι μὴ 
5 ΄ \ ¢ ΄ s~ σ 32) , o 

ouuTepthauBaver TO UTOXELUWEVOY. χαὶ OT, hoy OTL OVO AVTLGT TOSQEL, OTS0 

‘ 

δέ 

ἀναγχαίως τῷ ὁρισμῷ πε εται. ous ie γάρ τινα ὀρεγόμενον aytt- 
~ \ κ᾿ © a Ὡς" a ~ 7¢ > 

λυπῆσαι χατὰ to ϑυμιχὸν ἠρεμεῖν, μὴ ἐνδιδόντα τῷ παάϑει. εἰ ὃξ μέλλει 
’ σ ΄ a ὦ [τὰ ΄ Ἁ 

80 ἀντιστρέφειν 6 ὅρος χαὶ λαμβάνειν τὸ τέλειον, δεῖ οὕτως δρίζεσϑαι τὸν 20 
) v P 5 + ΄ Jv \ ~ Η Ἂ σ 

ϑυμόν, ζέσιν τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως. (ἔστι γὰρ 
τὸ μὲν ζέσις τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος ἐχ τῆς ὕλης λαμβανόμενον, τὸ δὲ 
a?) v » > 5 ΄ 3 ~ Pea = τ δὲ » ‘ > ~ as > ΄ , 

δι᾿ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως) 2x τοῦ εἴδους, τὸ γὰρ ἐν τῇ καρδία gine ὑπό- 
" ‘ ~ ~ ’ ΄, v ~ ΄ ΄ 

χειται μὲν χα! τῷ πυρέετῷ TAOS φυσιν οντι ϑερμῷ νοσήματι. ὑπόχειται 

85 χαὶ τῷ ϑυμῷ, raver ὄντι ὀρεχτῷ χαὶ φύσει τῷ ζῴῳ ὑπάρχοντι. ὃ 
‘ 

᾿ \ > > »Ὲ Vv / Vv > \,~ > v 

ταῦτα δὴ τὰ εἰρημένα τὰ οὐσιώδη εἰὸη. εἴτε τέλεια εἴτε ἀτελῇ εἰσιν, οὔτε 
Sad nd ΄ v ~ \ = 

ξ ἀφαιρέσεώς ποτε οὔτε λέγονται. ταῦτα μὲν εἴρηται πρὸς γνῶσιν 2 
- - ΄ "» ΄ τ - 

τοῦ τῇ μὲν μαϑηματιχῇ ἐπιστήμῃ ἐξ ἀφαιρέσεώς εἶναι τὰ ὑποχείμενα, τῇ 

Ι αὐτῶν ἃ: ἑαυτῶν B χωριζόμενα Β: χωριζόμεναι ἃ 3 συνεζευγμένοις B: συνε- 

ζευγμένα ἃ σώμασιν ἃ: σώματα Β 4 ἐτύγχανεν B: ἐτύγχανον a 7 ἐστέρητο 

Β: ἐστέρηται ἃ 11 ἀνάλογον B: εἴδος ἀνάλογον a 12 αὐτὴ ἃ: αὐτὸ Β 

ἀχώριστον B: ἀχώριστος ἃ 31 cf. p. 259,32 (166,8. 136, 25) περὶ χαρδίαν B: 

περιχαρδίου ἃ ἐστι γὰρ---ἀντιλυπήσεως (33) a: om. B 32 περιχαρδίου a 
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10 
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30 

40 

ἊΝ 

ὃὲ φυσιχῇ χαὶ πρώτῃ φιλοσοφία, ἣ χαὶ war ἐξαίρετον σοφία χαλεῖται, οὐχί. 102» 

πῶς ὃ ἐξ ἐμπειρίας αἱ sles τῇ σοφίᾳ ual τῇ φυσιχῇ, ἔτι μαϑεῖν λεί- 

πεται. οἶμαι δὴ ἢ ἐμπειρία ἐνταῦϑα οὐ χατὰ τὸ σύνηϑες σημαινόμενον 

εἴληπται, ἵνα τὴν ἄλογον σημαίνῃ τριβήν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς πραγματειώδους Φ δ] ς 5 J au AAO |G fh. hl ρ 475 A eays ρ (UATELWGOUS 

~ 

ὃος τῆς γνώσεως χαὶ πρὸς 
a \ Pe) 2 [2 \ , ~ \ \ τ 

χαὶ χατ ἐπιβολὴν γνώσεως. τοῦτο γὰρ τὸ et 
5 ΄ τ ΄ 

ἀφαιρέσεως οὖσαν, ὡς 30 
Vv \ ~ ~ ~ ~ 

εἴρηται. ὃ τοίνυν παρὰ τὴν τῶν φυσιχῶν εἰδῶν γνῶσιν ἐνερ see βοῦχό- 
\ 

Q- Oy Pa 

no Q. aan é) AP ~ 5" Ν = 5 εἰ 

τὴν μαϑηματιχὴν γνῶσιν ἀντιδιῃρηται, περὶ 
2 

ὭΣ 5 - » 

vevos, ty ἐντεῦϑεν aptwusta, παρὰ ad Q- Cc al ° Aa --- 
) φύσεως γινόμενα τὴν 

σπουδὴν ἐνδείξασθαι βούλεται. ταῦτα δέ εἰσι τὰ ἔνυλα ual xa ἕχαστα. 
οὐ γὰρ τὸν ἁπλῶς ἄνϑρωπον ἢ φύσις ποιεῖ, ἀλλὰ τὸν τινὰ χαὶ τὸν ἵππον 

ὡσαύτως χαὶ τῶν το ἔχαστον, ὥστε ὃ μὴ λογικῶς ahha’ φυσιχῶς 

ειν τὰ φυσιχὰ προτιϑέμενος ex τῶν ua}? ἕχαστα τὰς ἀρχὰς τῆς γνώ- 80 

σεως λήψεται. ταῦτα δὲ αἰσϑηταά, ὥστε χαὶ ὁ λόγος τῷ φυσιχῷ ἐντεῦϑεν 

ἄμενος, τὴν οἰχείαν ϑεωρίαν χαὶ ἐπιστήμην ἐνύλως ἐνεργῶν χαὶ μετὰ 

εἰ 
SY wy Ὁ > 

ss “ν 
a ἘΞΌΝ cS περὶ τῶν εἰδῶν ποιούμενος eS χαὶ ταῖς λογικαῖς με- 

Yoon παρὰ τὰ ἔνυλα χρώμενος, ὡς εἶναι αὐτῷ τὰς ἐπιβολὰς περὶ τὰ 
Μ . \ Sag " , > > ΄ \ Qs ree. y. ‘ ἔνυλα χαὶ αἰσϑητὰ πρώτιστα, οἷς ἐπιφέρειν τὸ χαϑόλου οὕτως ἔχειν τὴν 
οἰχείαν By ἢ ἐπιστήμην ΠΤ ἐχ γὰρ τοῦδε τοῦ ἀνθρώπου ap- 

χόμενος χαὶ ἕχαστον οὕτως ἔχειν ὑπολαμβάνων τὸ ἐπὶ πάντων χοινῶς 40 
Vea χαϑόλου τε ἀπεργάζεται χαὶ τεχνιχὸν ἀποτελεῖ tO αἰσϑητὸν 

\ ~ , ~ na 5» ~ 3 

χαὶ ἐπιστημονιχόν, οἰχειουμένου τοῦ λόγου ϑεωρητιχῶς, ἃ αὐτῷ ἐμπειρι- 
\ ~ ~ ΄ ΄ 4 ~ ~ oa 

χῶς ex τῆς αἰσϑήσεως ὑποβέβληται. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς φυσιχῆς οὕτως" 
5 ~ ~ 3 b! 4 ~ ~ ᾿ς ἐπὶ ὃὲ τῆς σοφίας πῶς εἴπωμεν, Gdx ὄντων αἰσϑητῶν τῶν ὑποχειμένων 

ἝΝ ΄, 

αὐτῇ ἀλλὰ ϑείων χαὶ ἀύ 
5 \ ΄ ™ \ ΝῚ \ 

λων xat ὑπὲρ αἴσϑησιν; ἣ καὶ: ἐπὶ ταύτης τὰ 

πρὸς ἡμᾶς πρῶτα ἀρχαὶ τῆς χαταλήψεως γίνονται, οὐχὶ τὰ φύσει ὑπαάρ- 45 pos τ 
IA , , ~ ’ Ἅ , 

JOYITA πρότερον. τὰ μὲν ee φύσει πρότερον ἐν tots Delors ἡ τὸ παράγον 
- - Ν ’ “ \ 

τοῦ παραγομένου ἐστὶν ἣ τὸ τελεσιουργὸν τοῦ τελεσιουργουμένου 7 τὸ 

o- 

~ sy ~ ” 

φρουρητιχὸν τοῦ φρουρουμένου ἣ τὸ ποτ τοῦ χαϑαιρουμένου 'ἣ 
~ ~ ΄ Ld 

φωτιστιχὸν τοῦ φωτιζομένου χαὶ ἁπλῶς τὸ ὑπερέχον τοῦ ὑπερεχομένου. 
‘ 

ἀλλ ἡμῖν οὐχ ἔστιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς χατειληφέναι τὰ πρότερον, xax τῆς 
πρὸς ἐχεῖνα ἐπιβολῆς τοὺς περὶ τῶν δευτέρων λόγους ἀποδιδόναι, ἀλλὰ 
ar~y / id ~ \ 5 ΄ 3 ~ > ¢ ~ ὯΔ Ἁ 3 = 

δῆλα πρώτως ἡμῖν τὰ ἐσχάτως ἐχεῖϑεν ἀποτελούμενα. ταῦτα δὲ τὰ ἐν ὅθ 

Ὡς σώμασι ϑεωρούμενα. ἅ ἐστιν αἰσϑητὰ xat χαϑ᾽ Exacta, οἷς ἐπιβάλλοντες χαὶ 

τὴν τούτων ποιχιλίαν χαὶ σύστασιν χαὶ συνοχὴν χαὶ διεξαγωγὴν ἐχπλητ- 

τόμενοι ἀεὶ πρὸς τὸ ΠΣ ἐς διὰ Ge λογιχῆς χαὶ νοερᾶς ϑεωρίας ava- 

τρέχομεν αἴτιον, ἔστ᾽ ἂν διὰ τῶν μέσων διαχόσμων εἰς τὴν πρώτην χαὶ 

μίαν ἀρχὴν χαταντήσωμεν. ὡς εἶναι xavtadda τὴν ἀρχὴν τῆς γνώ- 103r 

σεως ἐχ τῶν αἰσϑητῶν χαὶ xa? ἕχαστα ἐξ ἐμπειρίας ἀπαρχομένων. τὸ 

δὲ χαὶ τὰ μὲν οὐ πιστεύουσιν οἱ νέοι ἀλλὰ λέγουσι τοιαύτην ἔχει 
: 

ἔννοιαν, ὡς of νέοι = τῶν φυσιχῶν χαὶ τῶν ϑείων ἀχούοντες, ἐπεὶ μή 

πω τῆς προσηχούσης αὐτοῖς ἐμπειρίας ἀπήλαυσαν. χρόνου δεόμενοι πλείο- 

7 παρὰ a: περὶ B 26 et 30 πρότερον a: πρότερα B 32 ἐσχάτως B 

ἐχεῖϑεν a 
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vos χαὶ τριβῆς; λέγειν μὲν χαὶ διὰ στόματος προφέρειν ἃ ἐν ταῖς οἰχείαις 1081 
ἀχοαῖς περὶ αὐτῶν ὑπεδέξαντο δύνανται. τῳ τ δὲ ἔχειν ἀδυνατοῦσιν 5 
ἐν πράγμασιν. ἐπὶ δὲ τῶν μαϑηματιχῶν οὐ μόνον λόγους προφέρουσιν 

ἀλλὰ χαὶ τὸ τί ἐστιν οἴδασι διὰ τὸ μὴ πολλοῦ δεῖσϑα! χρόνου πρὸς τῷ 
5 χαὶ τοὺς ὄρους αὐτῶν ἐπίστασϑαι. τὸ γὰρ οὐ πιστεύουσι τοῦτο δηλοῖ. 

ὅτι οὐχ ἐν πίστει χαὶ πληροφορίᾳ τῶν πραγμάτων χαϑίστανται. νέους 
ἘΣ ΣΤ ναοῦ τοῦτ ποτὸκος ciel καὶ a aR eae SO τυ ἘΣ & ὀνομάζει ἐνταῦϑα τοὺς παῖδας, ἐπεὶ χαὶ ἐξ ἀρχῆς περὶ παιδὸς τὴν ζή- 

v > ~ 

τησιν προὔϑετο, διότι μαϑηματιχὸς μὲν παῖ ς γένοιτ᾽ ἄν, σοφὸς δὲ ἢ φυ- 
x wv , » ~ 

σιχὸς οὔ, παῖδα ὀνομάζων tows τὸν ἐγγὺς τῆς ἥβης ἢ τὸν ἤδη ἡβάσχοντα 10 

10 7 καὶ μετὰ τὴν ἥβην μιχρόν. 

ρ. 11491920 “Ett ἢ ἁμαρτία ἣ περὶ τὸ χαϑόλου ἐν τῷ βουλεύε- 
σϑαι ἢ περὶ τὸ xad ἕχαστα. ἣ - Q oO O2 a ἕο 7 

Εἴ Ὡς 

:. Aa R 
1 
Q 

[cD 
R [Ὁ] ς a R oe 

ὕδατα φαῦλα, 7 ὅτι τοδὶ βαρύσταϑυον. 

Ἵν \ , . = 5 

Todts πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἐστίν, ὅτι Get τῇ εἰδήσει τοῦ olxelov ἀγα- 

15 ϑοῦ τῆς τοῦ χοινοῦ ἀγαϑοῦ γνώσεως, ὡς δεῖσϑαι τὸν ἑαυτῷ φρόνιμον τοῦ 

οἰχονομιχοῦ 7 χαὶ αὐτοῦ τοῦ πολιτιχοῦ. ὃ γὰρ βουλευσάμενος 7 ἥμαρτε 15 
~ 
ιν περὶ τὴν βούλευσιν 7 ηὐστόχησε. τὸ GE εὐστοχῆσαι χαὶ ἁμαρτεῖν ἐν 

c ΄ ΄ as Vv ~ / τ ~ ) ao 

ἑχατέρῳ γενέσϑαι δύναται, ἔν te τῷ χαϑόλου χαὶ τῷ xa? ἕχαστα: ὥ 
ἄμφω δεῖ τὸν φρόνιμον ἔχειν, χαὶ τὴν τοῦ χαϑόλου ἀγαϑοῦ γνῶσιν χαὶ 

20 τὴν τοῦ xa¥? ἔχαστα. χαϑόλου δὲ ἀγαϑὸν λέγει χαὶ xa Exacta τὸ χοινὸν 
χαὶ ἰδιχόν. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἰδιχὸν τοῦ ἰδίως φρονίμου, τὸ GE χοινὸν τοῦ 
οἰχονομιχοῦ χαὶ ἔτι τοῦ πολιτιχοῦ, ὥστε δεῖ τῷ ἰδίως φρονίμῳ τοῦ οἰχο- 

~ 5 ~ ΔΑ 5 ~ ν ἊΝ 

voutxod χαὶ πολιτιχοῦ, ἵνα μὴ μόνην τοῦ ἰδίως ἀγαϑοῦ ἔχῃ τὴν εἴδησιν 
Peer | \ ~ ~ ao) > 5 c ΄ > ὌΝ 

ἀλλὰ χαὶ τοῦ xowod, ἵν᾽ εὖ βουλεύοιτο χαϑ᾿ Exdtepov. παράδειγμα δὲ 20 

25 ἔϑηχε τοῦ μὲν χαϑόλου χαὶ χοινοῦ ἀγαϑοῦ τὸ πάντα τὰ βαρύσταϑμα ὕδα- 
~ > ~ zr ~ \ Cs Ὁ \ (a - \ opr 

τα φαῦλα εἶναι, τοῦ δὲ μεριχοῦ χαὶ ua Exacta τὸ ὅτι τοδὶ τὸ ὕδωρ Ba- 

ρύσταϑμον. ὃ δὲ ἁμαρτάνων περὶ τὴν χρῆσιν τῶν ὑδάτων ἀδιαφόρως 
~ ΄ \ ~ ΄ 

τοῖς ὕδασι χρήσεται χαὶ προσήσεται τὰ φαῦλα ὡς μὴ μετέχοντα τ 
rd ~ " ΄ oat ~ 

λότητος 7 ἁπλῶς 7 xa¥ ἕχαστα. ὡς οὖν ὁ χαχῶς βουλευήμενος περὶ τῶν 

80 ὑδάτων χαὶ χαϑόλου χαὶ ἐν μέρει χαὶ τὰ φαῦλα χαὶ τὸ φαῦλον προσήσε- Bw 

ται χαὶ ἁμαρτητιχῶς αὐτοῖς χρήσεται. οὕτω χαὶ ὃ περὶ τἀγαϑοῦ βουλευσά- 
mal 4 V4 ce , ~ [8 ) σ Ξ. Ἁ Ὁ ΠΕ ΘΕ An * , a oS. 5 

ὑενος 7 χαϑόλου ἁμαρτήσεται 7, x20 ἕχαστον. χαὶ ἐπεὶ τελειότερον τὸ χοι- 
voy τοῦ xa ἕχαστα ὡς περιεχτιχὸν αὐτοῦ, τελειότερος ἔσται ὁ φρόνιμος, ὃ 

τοῦ χοινοῦ χεχτημένος εἴδησιν. det ἄρα τῷ ἰδικῶς φρονίμῳ τοῦ οἰχονο- 

“Os 
35 μιχοῦ xat πολιτιχοῦ, ὡς τῶν χοινῶς ὠφελίμων ἐχόντων χατάληψιν. 

2 περὶ scripsi: map Ba 7 ἐπεὶ B: ἐπειδὴ a ἐξ ἀρχῆς] Al p. 1095a2 
10. 11 βουλεύεσθαι corr. ex βούλεσϑαι B: fovdedcacttar a et Aristoteles 12 ἕκαστα B: 
ἕχαστον a et Aristoteles 20 zai καϑέχαστα B: καὶ καϑέκαστον a 22 χαὶ ἔτι tod πο- 

λιτιχοῦ B: om. ἃ 23 ἔχη Β: ἔχει a Sl ἁμαρτητιχῶς scripsi: ἁμαρτιχῶς Ba 

33 χαϊέχκαστα B: xatléxactoyv a 
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10 

30 

co [abst 

p. 1142293 Ὅτι δ᾽ ἢ φρόνησις οὐχ ἐπιστήμη, φανερόν. τοῦ yap 108: 
ἐσχάτου ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται. τὸ γὰρ πραχτὸν τοιοῦτον. 

TR. ΄ ΄ - ~ ee ‘4 3 5 “ἢ 5 

Γοῦτο ὡς πόρισμα τοῖς προσεχῶς εἰρημένοις ἰχολούϑησεν. ἔδειξε 
. 6 

\ pI 5 

υὲν γὰρ zal ἀνωτέρω τὸ διάφορον ἐπιστήμης χαὶ φρονήσεως. ἐπεὶ 
͵ 

οὐ \ ~ xf y~ - a \ ~ ~ > ΄ 

χαὶ νῦν ἀδύνατον. ἔδειξε διὰ τῶν προσεχῶς εἰρημένων φρόνιμον εἶναι τὸν 
. ~ ΄ > ΄ ΄ Φ , 

νέον, διότι ἐμπειρίας δεῖ πρὸς τὴν φρόνησιν, ἧς ὃ νέος ἀμέτοχος, τὰ δὲ 
.- 

x - > ae >! \ ? 

πραχτὰ περὶ ἃ ἢ φρόνησις xad’ Exacta ἐστι, ta GE ual’ Exacta ex πείρας 
χαὶ ἐμπειρίας χαταλαυβάνεται, τοῦτο μὲν αὐτῷ συνετέλεσεν εἰς τὸ δεῖξαι, 

5 7 \ Fr , > ~¢ 

ut, δύνασϑαι εἶναι τὸν νέον φρόνιμον. ἠχολούϑησε δὲ ἐξ ἀνάγχης ἐντεῦϑεν 
\ 

χαὶ τὸ δῆλον γενέσϑαι τὸ εἶναι ἐτέρας ἀλλήλων ἐπιστήμην χαὶ φρόνησιν, 
\ v > Ω ΠῚ ς ON Sek \ \ Q? 7 

εἴ γε ἢ μὲν ἐπιστ τήμη 1 περὶ τὰ χαϑόλου, Ἢ GE φρόνησις περὶ τὰ χαῦ Exacta 
“Ψ» / \ 

χαὶ ἄλλως, ὅτι ὃ νέος ἐπι ἰστημῶν εἶναι δύναται. νέος μὲν ὧν 
v c 

δὲ οὔ, διὰ τὸ δεῖσϑαι μαχροῦ χρόνου χαὶ πολλῆς ἐμπειρίας τὴν φρόνησιν. 

Ρ. 1142.90 ᾿Αντίχειται μὲν δὴ τῷ νῷ. ὁ μὲν γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, 
a 5 v , ΄ x ~ D} τ ΄ - 3 Vv > ΄ 

ὧν οὐχ ἔστι λόγος. ἣ δὲ τοῦ ἐσχάτου οὗ οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη 
> +. ΄ ~ > 5 > ¢ 

ἀλλ᾽ αἴσϑησις, οὐχ ἣ τῶν ἰδίων, GAN οἵᾳ αἰσϑανόμεϑα ὅτι 
ἔσ 

~ ( ~ / ΄ 

τὸ ἐν τοῖς μαϑηρατιχοῖς εσχατον τριγωνον: στησεται ap 

χάχεῖ. ἀλλ᾽ αὕτη μᾶλλον αἴσϑησις ἢ φρόνησις, ἐχείνης δὲ 
ἄλλο εἴδος. 

φρύνησιν ἔδειξε, ee τοῦτο ποιησάμενος ἐπὶ oe πρότε pov ig τῆς 

διαφορᾶς αὐτῶν εἰρημένοις, οὕτω χαὶ ταῦτα προστίϑησιν, ἐφ᾽ οἷς πρότερον 

περὶ φρονήσεως εἴρηχε χαὶ τοῦ νοῦ, δειχνύων χαὶ αὐτοῦ τὴν φρόνησιν δια- 

φέρουσαν. ἀντιχεῖσϑαι γάρ φησι τὴν φρόνησιν τῷ νῷ χατὰ τὸ ὑποχείμε- 

vov, ὡς ual τὴν ἐπιστήμην. χαὶ γὰρ τῆς ἐπιστήμης περὶ τὰ χαϑόλου 
, 

\ 
t 

σ 
ξ ξ [0] 

oO 
ro a Q- x 2 > 

bea e / σ 

χαταγινομένης. ete αὐτὰς 7 Qpovyots, OT π χαστα, οὕτω 
, σ e ~ σ > , 

χαὶ wD vod διαφέρει ἢ φρόνησις, ὅτι 6 μὲν τῶν ὅρων ἐστὶ γνωστιχός, ὧν 
Cre) 
ὯΙ 

a 

> v 5 o Ne Ἃ \ X > ~ 
οὐχ ἔστι λόγος. ΤῊ 62 φησιν 7 τοὺς ὁριστιχοὺς λό yous, οἷς χρῶνται 
οἱ μαϑηματιχοί, ἕχαστος χατὰ τὴν ἑαυτῶν ἐπιστήμ. 

΄ Tots C \ ΄ - ΣΑΣ C sy BI » ᾿ 
τιχός, τί ἐστιν ἀριϑμὸς ἁπλῶς ἣ τί ἐστι περιττὸς eee ἢ τί ἄρτιος xat 

΄ 5 
ἐστιν A (=) ςξ wn ~ 

‘4 

, (Ξ >\ , ΄ > 

vormobs, ὃ δὲ γεωμέτρης τί (Bore 
ἴ τρίγωνον χαὶ τὰ ENE: 

= 
᾿ς 

σ 
Ξ 
= 

τ 
, ’ 26g 

) στιγμή, τί ἐστι γραμμή: 

τρ χαστον 
΄,ὔ ~ ‘ 4 

ἐπιφάνεια, τί σῶμα, τί χύχλος, τ 

χαὶ ὅσα ἕτερα δριστιχῶς ἐχεῖσε λαμβάνονται 7% ἁπλῶς τὰς πρώτας ἀρχάς. 
3 ~ σ if 

πᾶσαι γὰρ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἐπιστημῶν ὅροι πώς εἰσιν, ἐπεὶ ἀναλύσει χρώ- 

ots αὐτῶν ἀνιόντες, παυόυεϑα, ζητοῦντές τι τῶν ἀρχῶν ἰδιχώτε- 

15 

a: 

45 

50 

οὗ B et Arist. vulg.: om. a et Arist. codd. Kb Mb 20 διάφορον B: διαφορὰν 

πρὸς a 24 τῶ vo B: zat τῷ νῷ a Ol ἐστι addidi: om. Ba 34 ἀναλύσει 

ἀναλογία B 39 παυόμεϑα a: παύομεν B 
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3 ‘ , “Ω͵ o \ ~ 5» \ > pov. ἐπεὶ τοίνυν τοῦϑ᾽ οὕτω xat διττῶς ἐξείληπται, χαὶ τὸ ὧν 
ἔστι λόγος διττῶς νοηϑήσεται, ἢ λόγος 6 τὸ τί ἦν εἶναι, ἢ αἰτίας ἀπό- 
Goats χαὶ συλλογισμός. χαϑ’ Excdtepov γὰρ οὐχ ἔσονται ἀρχαὶ al ἀρχαί. 
σ =~ \ 5 » 3 ~ X b] ΄ πὰ Ay » 

ὥστε χαὶ εἰς ἄπειρον αἀνιοῦσι Ae naa ee a εἰναι τὰς ἐπιστήμας συυ- 

βήσεται. δείκνυσι δὲ ἐνταῦϑα = 

τὸν μὲν νοῦν τῶν ἀπε εἶναι. ἅ ane ‘a ὅροι, τὴν & φρόνησιν 
‘ 

es Leg σ σ \ - > ἐσχάτων, & εἰσι τὰ αἰσϑητὰ xat xa? Exacta. ὥστε xat ταῦτῃ ‘Sie oct 
\ \ ΄ , χατὰ τὰ ὑποχείμενα, ὡς ἀδύνατον εἶνα! ἕν ὑπάρχειν χαὶ τὸ αὐτὸ χατ᾽ 

Ἁ \ > , \ \ ~ ΄ " \ Vv o >. ΄σ 

Eons τὸ TE TE τερ! TA πρῶτα YtvOwsvov AGL TO πέρι TA cee OP% GF OT 

τὰ ἀμφοῖν ὑποχειμένα, φρονήσει χαὶ νῷ, χοινωνοῦσι “ATA τὸ ἀνεπίστημον. 

οὔτε γὰρ τῶν ὅρων ἐπιστήμη οὔτε τῶν αἰσϑητῶν zal? ἕχαστα, ἀλλ᾽ ἐχεῖ 
Ἁ De! A ¢e ~ 5 , Ἁ σ > ~C at = \ Ἁ wey διὰ τὸ ὑπερχεῖσϑθϑαι τῆς ἐπιστήμης τοὺς ὅρους, ἐνταῦϑα d= διὰ τὸ 

\ ΄ \ ~ ΄ Vv > > 

λείπεσϑαι ἐπιστήμης τὰ ὑποχείμενα τῇ φρονήσει, αἴσϑησιν δὲ εἶναι τὴν 

ταῦτα γινώσχουσαν. πῶς δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ ὑποχειμένου τῷ νῷ τῷ πληϑυν- 
σι»: 2 > ~ >_N ~ , ~ ~ 

τιχῷ ἐχρήσατο τρις @, ἐπὶ 6& τοῦ ὑποχειμένου τῇ ΦΡΟΥΗ͂σΕΡ τῷ ἑἐνιχῷ. 
, Ἁ Ω᾽ ~ Q 75 ~ By © ~ \ 

χαίτοι τὰ χαῦ᾽ ἕχαστα πλείω τῶν χαϑόλου τῷ ἀριϑμῷ: τὸ μὲν γὰρ χαϑό- 
δι 

hov ἕχαστον ἕν, τὰ δὲ χαϑ᾽ ἕχαστα πλείω ὄντα εἰς ἕν τὸ προσεχὲς χαϑό- 
λου ἀνάγονται, ὡς ὁμοῦ περιεχόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ: 7 ὅτι ἢ υὲν φρόνησις 

\ σ > ~ > , > f) 7 ~ 5 Ω ~ 

ἐν ταῖς ἐνεργείαις αἰεὶ ἕν tr λαμβάνει τῷ ἀριῦμῷ π 
\ > ~ \ 

{ Ol οὐ GAOTEL χαι με- 
‘ 

\ 
heta τὴν χατόρϑωσιν, ὃ δὲ νοῦς χαϑόλου αἰεί, τὸ ὃ 

Ξ 
: 

᾿ 

7 χαϑόλου περ 

πολλῶν, ὥστε τὸ ἕν τοῦ νοῦ πολλὰ τῇ περιοχῇ. διὰ τοῦτο 
> δι ra ~ ἊΡ “90 ἃ. - πληϑυντιχῶς εἶπεν, ὧδε GF ἑνιχῶς. αἴσϑησις δέ φησιν οὐχ ἣ τῶν 

>> aA 

ἰδίων, GAN o 
΄ ΄ > 5 

ta αἰσϑανόμεϑα. οὐχ οὕτω, φησίν, αἴσϑησιν λέγομεν 
τὴν ἐνεργοῦσαν περὶ τὸ ὑποχείμενον τῇ φρονήσει, ὡς λέγομεν ἐφ᾽ Exdoton 

7 

γένους τῶν αἰσϑητῶν, ἰδίαν εἶναι αἴσϑησιν τὴν ἐνεργοῦσαν περὶ αὐτό. « 
, Ν σ 5 ΄ 

περὶ μὲν τὰ χρώματα τὴν ὅρασιν, περὶ δὲ τοὺς ψόφους τὴν ἀχοήν, περ 

o- 
Ἁ > \ \ > Ἁ ἢ ~ ‘ ‘ 

Gz τὰς ὀδμὰς τὴν ὄσφρησιν. περὶ δὲ τοὺς χυμοὺς τὴν γεῦσιν, χαὶ τὴν 
\ 

5 

Ἁ ay Ὁ ΄ > ? ΄ ~ qQ? σ \ > > ΄ » ἘΞ € Ἁ 

ἁφὴν περὶ τὰ ἅπτά, ἀλλ ἁπλῶς τὰ xad’ ἕχαστα χαὶ ἐν οἷς ἣ αἰσϑητιχὴ 
- 

a 
5 ΄ “ ~n~ 

js Stonvys ἢ toucGE 

> wv ~ Vv 

t OTA, πῶς εσταὶι 

> ~ ΄ > ΄ ~ oo 

γνῶσις ἐνεργεῖν πέφυχεν. εἰ γάρ τις oe τῆσδε 

( 
b ἡ ἐς ὦ ee ΄ \ εἰ Get ἔσεσθαι ἢ μή. χαὶ 

5 Vv οὐ x ἔσται ὡσαύτως, οὐχ ὡς περ 

που 
τοῦ πολέμου βουλεύοιτο, 

-- 

Ve ἐν § ΞΕ 49 wa ~ 
AGL OLA τι EOTAL, HAL St ἰοῦ μια τινι 

τῶν αἰσϑήσεων βουλΞξύεται, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἁπλῶς χαὶ xa}? ἕχαστα αἰσϑη- 
~ ἃ ΄ ~ , ~ ~ v 

TOD. τίϑησι δὲ χαὶ παράδειγμα τοῦ εἰρημένου τὸ τοῖς μαϑηματιχοῖς ἔσχα- 

Tov. εἰ γὰρ χαὶ μαϑηματιχῆς ἐπιστήμης ἐστὶ τὸ ἀπὸ περὶ τῶν χαῦ᾽ 

γεται, ἀλλὰ τὸ © 

ς , ~ ΄ > 

αὑτὸ ὑπαρχόντων τῷ τριγώνῳ, xat χαϑόλου ἢ ἀπόδει 
Φ cy x ἔσχατον τρίγωνον ἤτοι τὸ ἄτομον χαὶ xa¥? ἕχαστον ᾧ τοιοῦτόν ἐστιν 

΄ ΄ ε = ἈΕῚ ε , ἊΣ ἐπιστήμῃ ἀλλ᾽ αἰσϑήσει ὑπόχειται, οὐχ ὡς χρῶμα οὐδ᾽ ὡς ψόφος οὐδ 
ς ἄλλο τι, ὃ παρά τινος μιᾶς τῶν αἰσϑήσεων χρίνεται, ἀλλ᾽ ὅτι χα 

mm & 
ν"», "» > ~ > \ 

ἔχαστον. Ott 6& αἰσϑητὸν τοῦτο, ἔδειξεν gx τοῦ εἰπεῖν στήσεται γὰρ 
~ σ , , ‘ Vv 

χἀχεῖ. ὅτι γάρ, φησίν, αἰσϑητὸν τὸ ἔσχατον τρίγωνον, ὃῆλον ἐντεῦϑεν. 

αἰτίας Β: αἰτία ἃ ἑτέραν Β: καὶ ἑτέραν ἃ τοῦ νοῦ τὴν Β: τὴν 

νοῦ ἃ 1 ταύτη Β: ταῦτα a 18 ἐπιστήμης Β: ἐπιστήμην ἃ Sl διὰ 

Β: διότι a 

15 

20 

2 
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> χατιὼν γὰρ ἂν τις ἀπὸ τῶν τ χαὶ περιεχόντων εἰς τὰ μεριχὰ χαὶ 109ν 

περιεχόμενα, στήσεται εἰς τ Ss ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων γίνεται, 
δπότε τις ἀπὸ τῶν τον χάτεισιν. ἵσταται γὰρ ὁ χατιών, ἐλϑὼν εἰς τὰ 30 

δύο γὰρ ἕξεις τῶν γνωστιχῶν δυνάμεων αἱ ἀχρότητες, πρῶται 

ὅ χαὶ ἔσχαται" ἜΜ μὲν ἀνιόντων ἡμῶν ὃ νοῦς ἔσχατος, ὅτι μέχρις 
αὐτοῦ χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινωσχομένων ἢ ἄνοδος, 7 δὲ αἴσϑησις πρώτη. 
ὅτι ἀπὸ ταύτης τῆς ἀνόδου ἀρχόμεϑα- εἰ δ᾽ ἄνωϑεν τὴν δρμὴν ποιού- 
usta χαὶ τὴν χίνησιν ἀπὸ τοῦ νοῦ ayes ἀπὸ τῶν γνωστιχῶν ἀρχόμεϑα 
‘ 

ἕξεων, χαὶ πρῶτα χαὶ ἀρχὰς τὰ παρ᾽ αὐτοῦ γινωσχόμενα τίϑεμεν, εἰς 

10 ἐσχάτην ὃὲ χαταντῶμεν τὴν αἴσϑησιν, χαὶ ἃ On’ αὐτῆς γινώσχεσϑαι πε- 30 
, ~ Ὧν \ \ \ Q? 7g ΔΌΣ ΄“ ΄ > 

φύχε-: ταῦτα ὃς τὰ μεριχὰ χαὶ uad’ Exacta. χαὶ ὅταν οὕτω λέγωμεν, οὐ 

ulav τινὰ λαμβάνομεν τῶν χατὰ μέρος αἰσϑήσεων, οἷον ὅρασιν ἢ ἀχοὴν ἢ 
ia ~ 

ἄλλην τινὰ τῶν στυστοίχων GAN ἁπλῶς τὴν χοινήν. δεῖ yap ἀμερῶς 
\ ~ ‘ \ ὃ xptvet τἀναντία ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν xat τὰ Etepoyev7}. 

cs > τ ao) ¢ Sey) a 7 Ὑ ~ ΄ ΄ \ x \ ~ 

15 οἷον ae ὡς ἐπὶ παραδείγματος εἴπωμεν τῆς ὁράσεως, TO μὲν γὰρ φῶς 
Ὁ 5 x , ἢ \ Say \ \ Y> > / ec >. 

ρα εἰς τὸν αξρα “ACL αὐτὸν χατᾶ τᾶ Soy τῶν ὅρα τῶν διατίϑησιν, 0 GF 

παραπέμπει ταῦτα τῇ χόρῃ,. ἣ δὲ τῷ αἰσϑητῷ πνεύματι, τὸ GE τῇ ἁπλῶς 40 
sO 7 “᾿ > \ > \ > , , \ ΄ 5 ΄ > 

αἰσ σε! 7 ἀμερὴς οὖσα. χαὶ τἀναντία χαταλαμβάνει χαὶ τί ἀλλήλων δια- 

φέρουσι χρίνειν δύναται. οὕτως ἐπὶ ἀχουστῶν, οὕτως ἐπὶ ὀσφραντῶν, οὔ- 

20 τως ἐπὶ πάντων τῶν αἰσϑητῶν γίνεται, ὡς δύνασϑαι τὴν χοινὴν αἴσϑησι; 

ἀμερῆ οὖσαν, χαὶ τἀναντία χαὶ τὰ ἑἕτερογενῆ χρίνειν πρὸς ἄλληλα τί δια- 
> οὐσιν. GAN αὕτη uahdrov ἢ αἰσϑησις 7 ρον neta: ἐχείνη δὲ On % 

, S) 

φ 
‘ ‘ 

ἊΨ εἰ “ \ \ ~ \ a 

ἄλλο εἶδος. ἐπεὶ περὶ τῶν oars χαὶ ἜΤ 3: Ὁ εἴρηχε χαὶ ταῦτα 
: 

εἶναι xa’ Exacta χαὶ αἰσϑητά, χαὶ ee. ταῦτα τ φρόνησιν χαταγίνεσϑαι, 45 
= 
ι 25 ὡς ειναι τὸ λογιζόμενον προσεχῶς αὐτῶν ἐφαπτόμενον, ὥσπερ σύγχρισιν 

ποιεῖται τοῦ μετὰ φρονήσεως αἰσθάνεσθαι tod xa? ἕχαστα χαὶ τοῦ ἁπλῶς, 
» ‘ A ‘ VC \ \ T >) Ψ OQ ~ a ~ 

ἤτοι “ATA THY χοινὴν αἴσϑησιν. τὸ γὰρ οἵᾳ αἰσϑανόμεϑα τοῦτο δηλοῖ, 
5" - - ΄ ᾿ ε - ΄ 

Trot τῇ χοινῇ αἰσϑήσει ual? ἣν ἡμῖν προσγίνεται τὸ αἰσϑάνεσθϑαι, ἥτις 

uin τέ ἐστι χαὶ χοινῇ πρὸς πάντα ἐνεργοῦσα τὰ αἰσϑητά. ἣ γὰρ εἰς πέντε 
? . / \ \ > = \ ΄ - a ~ ~ - 0 σ ΄ ΄ 

80 διαίρεσις χατὰ τὰ αἰσϑητὰ γίνεται, ὧν δεῖ τῇ χοινῇ αἰσθήσει, ἵν᾽ ὡς ὅρ- 
΄ ΄ ~ ~ > 4 ΄ 9.) ~ γάνοις χρωμένη αὐτοῖς τοῖς διαφόροις χατὰ γένος προσβάλλῃ St’ αὐτῶν δ0 

αἰσϑητοῖς. ἐχείνη δὲ μία χαὶ 7 αὐτή ἐστι, χαὶ ὥσπερ ποιότητα τινα ταυ- 
Ἁ , ~ ig ~ ἊΝ , 

τηνὶ τὴν χοινότητα τῇ ἁπλῶς προσάπτων αἰσϑήσει. ἢ λέγομεν, φησίν, at- 
mal ~> a > σῦησιν τὴν τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν tHde 7 τῷδε, ὃ GV αἰσϑητηρίου τινὸς 

cS en ἐνεργεῖ, ἀλλὰ τοιαύτην λέγομεν ὁποίᾳ αἰσϑήσει ἁπλῶς xat χοινῶς αἰσϑα- 
\ >\ 5 τὰ YC = AY τὴ, ΄ 

ἘΠΕῚ φησὶ δὲ ταύτην μᾶλλον εἶναι αἴσϑησιν, τὴν μετὰ | φρονήσεως, 104: 

ὅτι σὺν λόγῳ χαὶ ἐπιστασία, ἐκείνη δὲ ἀἄληγός τε χαὶ ἀνεπίστατος. ὅσον 
‘ 

οὖν τὸ μετὰ λόγου χρεῖττον τοῦ ἄνευ λόγου, τοσοῦτον χρεΐττην αἰσϑήσεως 

3 τὰ B: om. a 10. 11 πέφυχε B: πεφύχασι a 13 ἀμερῶς B: ἀμεροῦς a 

15 tv’ a: om B 17 αἰσϑητῶ Β: αἰσϑητιχῷ ἃ 22 ἡἣ αἴσϑησις Ba: αἴσϑησις 

Aristoteles ἐχείνη Ba: ἐχείνης Aristoteles 25 προσεχῶς a: προσεχῆ B 

26 μετὰ φρονήσεως a: μεταφερομένως B 34 τῇδε ἢ τῆδε B: τῇ; ἢ τῇ ἃ ὃ Β: 
ha 3D ἐνεργεῖ B: ἐνεργεῖται a 38 χρεῖττον B: χρείττων a 
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c , ~ ~ ~ » ΄ -Ν᾿ was ~ 

ἣ φρόνησις τῆς τοῦ αἰσϑητοῦ ἰδίας αἰσϑήσεως: διὸ χαὶ ἄλλο εἶδος 104r 
~ 

mS ΄ ε΄ ¥€ eee ~ > , ΄ \ = ἐχείνη ἢ αἴσϑησις ταύτης τῆς αἰσϑήσεως, ὡς χαὶ τὸ 
ἕτερον. 

Ἁ ~ 357 

GYtKOY TOV FZhKOYOD 

p. 1142431 To ζητεῖν δὲ χα 
σ 

Διδάξας ἱχανῶς ἤδη περὶ τῶν πέντε ἕξεων, λέγω δὴ φρονήσεως τέ- 

χνης Pee σοφίας vod, xa? ἃς τὸ ἀληϑεύειν seas ἐστί, προτί- 

Detar χαὶ περὶ ἑτέρων τινῶν ἕξεων διδάξειν, αἱ χαὶ αὐταὶ τῇ φύσε: ϑεω- 

ροῦνται τῶν ἀνθρώπων γινόμεναι ἐνεργούντων χατὰ λόγον. ἐχρῆν γάρ, 

ὡς ἐπὶ τῶν πραχτιχῶν ἐνεργειῶν ἀνελλιπῇ τὴν διδασχαλίαν εἰργάσατο, 

οὕτω ποιῆσαι xat ἐπὶ τῶν διανοητικῶν, χαὶ πρῶτον παραδίδωσι περὶ εὖ- 
βουλίας. ποιεῖται ὃὲ χανταῦϑα τὴν διδασχαλίαν δμοιότροπον τὶ 

Ze 
οιϊστῶν υὲν ἕχάστην τούτων τῶν ξΞςξῶν 

= 
τὶ 
Ὁ 
Φ a 

bt) 

© -Ὁὦ 

3 
32 

(ὃς Oy Qu πὸ τῶν ἄλλων, πρὸς ἃς ἔχ 

τινὰ ὁμοιότητα, χαὶ ἀποδιδοὺς τὸν λόγον αὐτῆς ἰδιάζοντα χαὶ ἀντιστρέφον- 
\ > f > \ τἂν ΄ Vy ~ >. ~ Ό δὲ περὶ φρονήσεως ἔλεγε προσεχῶς, οἰχεῖον ὃὲ τῇ 

φρονήσει τὸ εὖ βουλεύεσϑαι, διὰ τοῦτο χαὶ περὶ εὐβουλίας πρῶτον τὸν 
λόγον ποιεῖται. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ ἁπλῶς βουλεύεσϑαι περιεχτιχὸν τοῦ εὖ τοῦτο 
ποιεῖν ἢ μή, τούτου ἕνεχα λέγει τι πρῶτον μιχρὸν περὶ tod βουλεύεσϑαι. 

ἀλλὰ χαὶ ζητητιχὸς ὁ ἄνϑρωπος ὡς χαὶ βουλευτικός, χαὶ ἐοίχασιν ἀλλή- 
hats ζήτησις χαὶ βούλευσις. διὰ τοῦτο τίϑησι πρότερον τὴν διαφορὰν 

τοῦ ζητεῖν τε καὶ τοῦ βουλεύεσϑαι, χαὶ λέγει χαϑολικώτερον εἶναι τὸ ζη- 
~ ~ χ Fs ϑ πᾶς ἍΝ e = 4 te an > Ἁ \ ae 

τεῖν τοῦ βουλεύεσϑαι. πᾶς (ap ὃ βουλευόμενος ζητεῖ, οὐ μὴν χαὶ πᾶς 
ὁ ζητῶν βουλεύεται. ἢ ites 

ao es ΕΞ \ ~ ΄ 2 ey ap βούλευσις περὶ τῶν πραχτέων ἐστὶ ζή- 
Μ x \ ΄ fed ΄ > , 

τησις, ἔστι δὲ χαὶ ἐλέησε a ἕτερα ϑεωρητά, οὐχὶ πραχτέα, τυγχάνοντα. 
γὰρ ζητεῖν εἰ Peer ἢ ἀσύμμετρος ἢ διάμετρος τῇ πλευρᾷ 7 εἰ 

ε 

σελήνη τῇ σχιᾷ ὑποπίπτει τῆς γῆς ἢ μή. οὐχὶ τῶν πραχτῶν εἰσὶν ἀλλὰ : 
τῶν ϑεωρητῶν. διὰ τοῦτό τις ζήτησις ἢ βούλευσις, ὡς εἶδος οὖσα ζητή- 

σεως, xat τι ζητεῖν τὸ βουλεύεσϑαι. 

> p. 1142232 Act δὲ δια aBety xat περὶ εὐβουλίας τί ἐστι, πότε- 

ρον ἐπιστήμη τις ἢ δόξα ἤ τι ἄλλο γένος. 

> Τῷ περὶ φρονήσεως διδάξαντι avayxatoy ἦν xat περὶ εὐβουλίας εἰ- 

πεῖν, διότι τῇ φρονήσει ἀναγχαῖόν ἐστι τὸ ὀρϑῶς βουλε ΗΝ διὰ τοῦτο 
περὶ φρονήσεως διδάξας ἀχολούϑως χαὶ τὴν εὐβουλίαν τί ἐστι παραδίδωσι, 

πρῶτον μὲν τί οὐχ ἔστι λέγων χαὶ διαστέλλων αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἕξεων, ὧν 

εἰχὸς δόξαι μίαν αὐτὴν τοῖς μὴ σὺν ἀχριβείᾳα σχοποῦσιν, ἃς χαὶ ἐχτίϑεται. 

10 

25 

4 τὸ (ante βουλεύεσϑαι) B et Arist.: om. a 8 αὐταὶ scripsi: αὗται Ba 8. 9 τῶν 

ἀνϑρώπων ϑεωροῦνται a 14 καὶ (ante ἀποδιδοὺς) B: om. a 18 περὶ scripsi: 

παρὰ Ba 29 διαλαβεῖν Ba et Arist. cod. Ob: λαβεῖν Arist. vulg. 3O post ἢ 

δόξα add. ἢ evotoy(a a et Arist.: om. B tt ἄλλο B: ἄλλο τι a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 23 
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p. 1142234 ᾿Επιστήμη μὲν δὴ οὐχ ἔστιν: οὐ γὰρ ζητοῦσι περὶ 104r 
ὧν ἴσασιν. ἣ δ᾽ εὐβουλία βοὐλή τις, ὃ ὃδὲ βουλευόμενος ζητεῖ 

χαὶ λογίζεται. 

Πρὸ τῶν ἄλλων τῆς ἐπιστήμης τὴν εὐβουλίαν διΐστησιν, οὕτω συλλο- 

5 γιζόμενος: ἣ ἐπιστήμη οὐ ζητεῖ, ἢ εὐβουλία ζητεῖ, ἢ εὐβουλία ἄρα οὖχ 30 

ἔστιν ἐπιστήμη. καὶ ἔστιν 6 συλλογισμὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι χαὶ κατα- 

σχευάζει τὴν μὲν μείζω πρότασιν οὕτως. ὁ ἐπιστήμων ἴσησι τὰ ἐπιστη- 

τά, περὶ ὧν τις ἴσησιν οὐ ζητεῖ, ὁ ἐπιστήμων ἄρα οὐ ζητεῖ περὶ τῶν 

ἐπιστητῶν. χαὶ ἔστιν οὗτος 6 λόγος ἐν πρώτῳ σχήματι. τὴν ὃὲ ἐλάττω 
10 πρότασιν οὕτως" ἣ εὐβουλία βουλή tts, ὃ βουλευόμενος ζητεῖ, ἶ εὐβουλία 

ἄρα ζητεῖ. βουλὴ γὰρ xat βούλευσις τὸ αὐτό. ἕτερον δὲ ἢ βούλησις 
παρὰ τὴν βουλὴν χαὶ τὴν βούλευσιν. ἐχεῖ γὰρ οὐχ ἔστι baa ἀλλὰ 80 

μόνον ὄρεξις τοῦ βουλητοῦ πράγματος. τὸ ὃὲ χαὶ λογίζεται μέσος ὅρος 
ἐστὶ πρὸς τὸ δεῖξαι ζητοῦντα τὸν βουλευόμενον, ἵνα τοιοῦτος ὃ λόγος γέ- 

15 vytat: 6 βουλευόμενος λογίζεται, 6 λογιζόμενος ζητεῖ, ὁ βουλευόμενος 

ἄρα ζητεῖ. εἶπε δὲ οὐ γὰρ ζητοῦσι περὶ ὧν ἴσασι πρὸς τοὺς ἐπι- 

ἐπ νς ἀναπέμπων τὸν λόγον, ἵν᾽ εἴη οὕτω νοούμενον τὸ λεγόμενον, ὅτι 

δὲ οὐχ ἔστιν ἢ ἐπιστήμη i festa OFAOV ἀπὸ τοῦ τοὺς ἐπιστήμονας 

un ζητεῖν περὶ ὧν εἰσιν ἐπιστήμον μετέλαβε ὃὲ τὸν λόγον ἀπὸ τῆς 40 νες 
of. 

\ i.) 2 > \ ΄ 

οια 20 ἐπιστήμης ἐπὶ τοὺς ἐπιστήμονας τὸ τὴν ἐπιστήμην By χεχρύφϑαι 
~ >\ 2 ena ΧΕ oe ΄ Ὲ ἘΣ Bae ΤῊΝ ote 2 = ἐν th φυχῇ, τοὺς ἐπιστήμονας dé εἶναι τοὺς ἐναργῶς ἐνεργοῦντας 

> 
iJ 

p.114202 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ εὐστοχία: ἄνευ yap λόγου xat τα- 

xO tt H edotoyta, ears edetat δὲ πολὺν χρόνον, χαί φασι 

25 πράττειν μὲν ν ταχὺ τὰ βουλευϑέντα, βουλεύεσϑαι δὲ βρα- 
a / a 

OoWS. 

"Exet τὸ στοχάζεσϑαι ἔχει τινὰ xowwviay πρὸς τὸ βουλεύεσϑαι, uate 
~~ 4 ia) 9 ~ σ ΄ — ἀμφότερα πρὸ τοῦ πράγματος γίνονται, πρὸς ὃ ἀφορῶσιν 6 te βουλευόμε- 45 

νος χαὶ ὃ στοχαζόμενος, εἰχὸς ἦν δόξαι τινὰ ταὐτὸν εἶναι τὸ στοχάζεσϑαι 
- \ a © NA! ~ 3. ΔΝ \ \ Bel qQ? ς ΄ 

80 χαὶ βουλεύεσϑαι, χαὶ διὰ τοῦτο ταὐτὸν χαὶ τὸ εὖ ἐνεργεῖν χαῦ ἔἕχατερον. 
> ΄ ΄ \ beet. ~ b] f X > id ἊΝ > \ 

διαστέλλει τοίνυν χαὶ ἀπὸ τῆς εὐστοχίας τὴν εὐβουλίαν" \ ἢ GE διαστολὴ 
/ wv , > , ~ 

χατὰ TOV χρόνον, χαί φησι THY ἂν εὐστοχίαν ἄνευ λόγου εἶναι, ἤτοι τῆς 
χατὰ τὸν λόγον μελέτης χαὶ σχέψεως χαὶ ἐπὶ χρόνον βραχύν. ὁ δὲ βου- "Ἢ Ί 
λευόμενος μελετᾷ χαὶ πολὺν χρόνον βουλεύεται, ἐνδεὴς ὧν τῆς συμβαλλο- 

9 

80 μένης πρὸς τὸ πρᾶγμα φρονήσεως χαὶ ἀγνοῶν ἐξ ἀρχῆς, ὅπως αὐτῷ τὸ 50 

βουλευόμενον ἀνυσϑήσεται. ταῦτα δ᾽ ἀλλήλων διάφορα. φέρει δὲ χα ~- 

2 βουλή τις B et Aristoteles: βουλή τις ἐστίν a 23 ἄνευ yap B: ἄνευ te yap a et 

Aristoteles 24 βούλεται, suprascripto εὖ B: βουλεύονται a et Aristoteles 28 γί- 

νονται B: γίνεται a 29 στοχάζεσϑαι xat B: στοχάζεσϑαι τὸ zat a 
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Ἁ aN a > ’ ΄ > \ \ τὴν δημώδη παροιμίαν εἰς μαρτυρίαν, συμβουλεύουσαν ἐπὶ μαχρὸν 104r 
μὲν βουλεύεσϑαι, ταχέως δὲ πράττειν τὸ βουλευόμενον, ὡς τῆς μὲν βου- 

λῆς πϑτροῦ τινος δεομένης χρύγου; bs & τὸν τρόπον σα σησ μι τῆς 
> ~ 

ἐπιτυχίας τοῦ πράγματος, τῆς δὲ πράξεως τα ATED, | ἵνα μὴ ἐναλλα- 104» 

ὅ Ὑέντος τοῦ βουλευτοῦ ἀνοιχείως ἕξει πρὸς αὐτὸ 6 μελετηϑεὶς τρόπος τῆς 
> a ἌΡ ΡΣ - 2 Nae x > = , a a ~ dd =~ 

ἐπιτεύξεως, ὃ ἔστι τῆς τῶν ἐνδεχομένων ἀβεβαιότητος. χρῆται δὲ τῇ 
παροιμίᾳ ταύτῃ χαὶ Ἰσοχράτης ἐν 

()υ 4 βουλεύεται δὲ πολὺν χρόνον 
νὴ c la 

τὸ 6 βουλόμενος. 

10 p. 114205 ἀγχίνοια 
στοχία τὸς 

Ἕτερον ἐπιχείρημα 
στοχίαν, ἐχ Benepe ἢ ἐξ 
λογούμενον τὸ ibe λαβὼν τὴν 

\ yA Cc 3 3 “4 \ 

τούτου, ὡς οὐ ταὐτὸν εὐβουλία χαὶ σι τ 

" \ > / 2 \ > 4 ,ὔ 

χαὶ τὴν σἀγχινοιᾶν, STEl ΕΟΟΤΟΧ (A τις 

yy οὐχ ἔστιν εὐβουλία τις ἢ ἀγχίνο υὴν οὐ εὖβο $F ante 

στοχία. 

ἀγχινοίας. ἀγχίνοια γάρ ἐστιν ἄσχεπτος ἀπόδοσις 

δι᾽ 
σ 

ὅταν 

20 τὴν αἰτίαν, ἣν ὁ ἐν τῷ συμπερ 
, 

ὑποχειμένῳ, ἐρωτώμενός τις. 

χαὶ ἀμελετήτως ἀποδῷ τὴν αἰτίαν, ὡς ἀγχίνους 
εἴ τις ἐρωτηϑείη, διὰ τί 

i 

TOY 7), 
, > , , Cy 

χύχλων ἀποτελούμενον τρίγωνον ico 
~ ~ y at δύο πλευραὶ τῇ μιᾶ εἰσιν ἴσαι. 

μαχροῦ. πῶς οὖν τὸ ἄσχεπτον χαὶ 

90 

ἀγχίνοια. μετὰ eck στοχασμοῦ τὸ μέσον ἀποδίδωσιν. 
ἀλλ 

όνων 

> «, αὶ Ψ > , 

GTO00US οηὐτος ΑἹ) (ΐνους ἐστιν. 

>.> 
ἀσχέπτως ἀποδιδῷ, οὐχ υ, 

35 32 » \ ~ Volt, GAN οὐδὲν Frtov χαὶ ἐπὶ τῶν 

χαὶ χαλῶς αὐτοὺς ἀποδίδωσιν, ἀγχίν 

5 
§ 34 
rie eit 
ἀποδιδῷ Ὁ: 

4 ταχύτητος ἃ: ἕξει Β: 

Vijzats] immo πρὸς Δημόνιχον 

ταχύτητα B 

ἑχάτερα ex correct. B 33 

ταῖς πράξεσι a 

αἷς πρὸς Νιχοχλέα ὑποϑήχαις. 
5 ~ wv \ a7 

λλιπῶς εἴρηται. χαὶ δέον 

oOo >. > 

ἔτ bade xat ἢ εὐβουλία: ἔστι δὲ εὐ- 

διὰ τί 

ἢ δὲ ἄσχεπτος ἀπόδοσις ἀμελέτητος: ἣ δὲ 
πᾶσα δὲ βούλευσις μελέτη χαὶ σχέψις ἐστί, 

\ 4A / σ ar ΄ = / 5 , 

χαὶ τὴν βούλευσιν, ὅτι GE ἢ ἀγχίνοια εὐστοχία, 

πράξεσι λόγους ἀπαιτεῖται τῶν πεπ ipaiiie ένων. 

ἜΣ hawt 
tO GE 

προσχεῖσϑαι 

ἢ ἀγχίνοια. 

- 
Ψ ς ἘΠῚ ἢ εὐβουλίαν χαὶ εὐ- 

ΒΕ ΧΟΣ τὴν σύστασιν. ὅὃμο- 

ἀγχίνοιαν εὐστοχίαν εἶναί τινα, δείχνυσι διὰ 

ΞΡ 

et 
> ΄ \ > y εὐστοχία. γὰρ ἣν τὸ αὐτό, ἔδει 

ἐστιν, εἶναι χαὶ εὐβουλίαν τινά. ἀλλὰ 

ta, οὐχ ἄρα ταὐτὸν εὐβουλία χαὶ εὐ- 10 
σ \ 5 yv ἿΞ > ~ σ ~ 

ὅτι O& οὐχ ἔστιν ἢ ἀγχίνοια εὐβουλία, δῆλον ἐκ τοῦ ὅρου τῆς 

τοῦ μέσου" μέσον δὲ λέγομεν 

ἄσματι χατηγορούμενος 
ΡΞ Lan 

τὴ 

ὑπάρχει 

ὑπάρχει; 
τοῦτο ποιεῖν λέγεται, οἷον 

τῷ 
‘ 

᾿ ra 

€ TWOES 

τὸ διὰ τοιᾶσὸς χαταγραφῆς τῶν 
5 δ 3 Ὁ ,΄ 

πλευρόν εἴποι ἀσχέπτως, διότι 

οὕτω γὰρ λέγων χατὰ ἀγχίνοιαν ἀπο- 

εὐβουλία βούλευσις 
~ av , \ 

πᾶσα δὲ μελέτη χαὶ 

δέχεται: ὥστε χαὶ 7 εὐβουλία διὰ 9 

EU 

aa DEL ΤΩΝ are, Ad ) Ἂ ὃ ούλευτον ὑπὸ τὴν σχέψιν avay dy 
= 

a~ ᾿ c 

δῆλον. συντόμως γὰρ ἢ 
5 \ e \ \ 

οὐ γὰρ O TO τῦχον 20 

— 
a 

»" ὃς τὸ χυρίως αἴτιον τοῦ βάγματος 

ἀγχί 
μ 
ἐπὶ 

62 ὑϑεωρεῖται τῶν ϑεωρητῶν ἣ 

πραχτῶν. ὃ ep: Aoyovetobusvos 

et γοῦν ἔχει τούτους ἐτοΐμους ᾿ς. ᾿ 

ous ὀνομάζεται. διὰ τοῦτο χρὴ τὸν 

ee ες ΣΕ ΠΤ 
ἕξῃ ἃ 7 ἐν ταῖς πρὸς Νιχοχλέα ὑπο- 
SA See Pe 

25 αἱ δύο πλευραὶ a: τῶν δύο 
ἡποδῶ 34. 35 ἐπι πράξεσι Β: GTOOWGL ἃ ot, oO ἔπι πράζεσι D: 

23 * 
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10 

15 

30 

πράξεων, ἀποδιδόναι τοὺς λόγους αὐτῶν, ὡς ἑαυτὸν φυλάττειν ἀνεύϑυνον. 

ἄλλως γὰρ σπουδαῖον εἶναι ἀδύνατον. 

> a 2. ΡΥ δ᾽. c > +> + ‘ ‘ 

p. 114266 Οὐδὲ δὴ δόξα 7 εὐβουλία (οὐδεμία), ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὁ μὲν 

χαχῶς ΠΡῸΣ δ. νος ἁυαρτάνει, ὃ ὃ 
‘ 

‘ ¢ ~ 5 

é εὖ ὀρϑῶς βουλευέτα 

δῆλον ὅτι ὀρθότης τις ἣ εὐβουλία ἐστίν, οὔτ᾽ ἐπιστήμης δὲ lus ,] ρ τὴ ς $ 7 ξ » OUT ETLGTY YS GE 

‘ 

ὰ 
», ποῦν “ ΄ x \ > wv 5 / > - 

οὔτε δόξης. ἐπιστήμης μὲν yap οὐχ ἔστιν ὀρθότης (οὐδὲ γὰρ 
ἁμαρτία), δόξης δ᾽ ὀρϑότης τῷ ἅμα ὃὲ χαὶ διώρισται 

ἤδη πᾶν. οὗ δόξα ἐστίν. 

Δείχνυσι διὰ τούτων τὴν εὖ εὐβουλίαν δόξης οὖσαν χαὶ ἐπιστήμης ἑτέραν. 

εἰπὼν ὃὲ ὅτι οὐχ ἔστι δόξα οὐδεμία ἢ spe (a, χαὶ μέλλων χαὶ τὴν ἐπι- 

στήμην τῇ δόξῃ συντάξαι, χαὶ ἅμα τῶν δύο τούτων διαστῆσαι τὴν τεῦς 
λίαν. παρεισήγαγέ τι ἐν μέσῳ τῆς εὐβουλίας ἴδιον, οὗ ἢ δόξα χαὶ ἢ ἐπι- 

στήμη εἰσὶν ἀχοινώνητοι. τοῦτο δέ ἐστιν ὀρϑότης, ἣν ἔδειξε τῇ εὐβουλία 

ὑπάρχουσαν ἐχ τοῦ ἐναντίου αὐτῇ. τῆς χαχοβουλίας. χαχοβουλία γὰρ χαὶ 

εὐβουλία ἐναντία πρὸς ἄλληλα χαὶ ἁμαρτία χαὶ ὀρθότης. τοίνυν εἰ 7 χα- 

χοβουλία ἁμαρτία, ὀρϑότης 7 εὐβουλία. εἰ γὰρ τῷ ἐναντίῳ τὸ ἐναντίον. 

χαὶ τῷ ἐναντίῳ τὸ ἐναντίον. ὅτι μὲν οὖν ὀρϑότης 7 εὐβουλία, δῆλον ἤδη 
yéyovev, ὅτι GE οὔτε ἐπιστήμης οὔτε δόξης ἐστὶν ὀρθότης. δείχνυσιν οὕτως. 

ἐπιστήμης μέν, ὅτι οὐχ ἔστιν ἁμαρτία ἐπιστήμης, ὥστε οὐδὲ ὀρϑότης. 

τὰ γὰρ ἐναντία περὶ τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον 7% εἴδει ἢ γένει!" γένει μέν, ὡς 

λευχὸν zat μέλαν ἐν σώματι (ἅπαν γὰρ χρῶμα ἐν σώματι), εἴδει δέ, ὡς 

ὑγίεια χαὶ νόσος ἐν ζῴου σώματι, ὥστε εἰ ἦν ἐπιστήμη δεχτιχὴ ὀρϑό- 
ἘῸ ΄ 

τητος, ἦν ἂν δεχτιχὴ καὶ ἁμαρτίας. ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔστιν ἁμαρτίας dextixy, a 

γῶν ie he Ὑ ce | \ \ ~ > ΄ yy Vv Ἃ 
ODOE ὀρθότητος αρα. αὐτο WEY γὰρ TOUTO ὀρϑότητα εἰναι εἰποιξν ὧν 

Ἀ > , > ~ qQ? ce tN \ = SE aN \ ΄ ν > ee 
THY STLOTH μῦν 2x τῶν χαῦ αὑτὸ χαὶ Ἢ αὐτο χαὶι πρώτων χαι αἰτιῶν 

΄ 

τοῦ συμπεράσματος Ἰνῶσιν οὖσαν, χαὶ διὰ τοῦτο ἀναγχαίαν χαὶ μὴ ἐνδε- 

χομένην ἄλλως ἔχειν, δεχτιχὴν δὲ ὀρϑότητος οὔ. εἰ γὰρ τοῦτο δοίημεν. 
ἔσται ὀρϑότης ὀρϑότητος. χαὶ οὕτως ἔσται χαὶ χινήσεως χίνησις χαὶ γε- 
ἔσεως γένεσις, ἃ ἀδύνατα παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ pe ἕλους ἐν tots Φυσιχοῖς 

νὸέ 
OE 

Oe δέδειχται. ὀρϑότης δὲ οὖσα οὐδὲ ἁμαρτίας ἔσται δεχτιχή. οὐ γὰρ 

χεται τὸ ἐναντίον ὑποχεῖσϑαι τῷ ἐναντίῳ πρὸς ὕπαρξιν. ὅτι δὲ oie ὁ qj ΄ 
ι 

As 
ς 

fF 

δόξα οὕτως ὡς ἣ εὐβουλία ὀρϑότητα ὃ 
δόξης ὀρϑότης ἢ ἀλήϑειά ἐστιν. ὀρϑοδο 

‘ 

χεται, δείχνυσιν οὕτως, ὅτι τῆς 

"ξαστιχὸς γὰρ 6 ἀληϑῶς δοξάζων 
2 ἐστὶ χαὶ λέγεται: ὥστε χαὶ δόξα ὀρϑὴ 7 ἀλήϑεια. 6 ὃὲ εὖ βουλευόμενος ( 

τὰ μὰ διάγειν ἐν τῷ βίῳ αἱρούμενον λόγους ἔχειν ἀεὶ τῶν πραττο- 104: 

voy εὖ ἔχοντας, χαὶ ἕτοιμον εἶναι. εἴ τις αὐτὸν εὐθύνας ἀπαιτοίη τῶν 2% 

35 

45 

οὐχ ἐξ ἀνάγχης ὃ ἀληϑεύων ἐστίν. ἔστι γάρ ποτε τὸν ὀρϑῶς βουλευόμενον so 

1 μετὰ λόγου Β: μὲν λόγον ἃ 5 οὐδεμία a et Aristoteles: om. B 9. ἀλήϑεια B 

et Aristoteles: ἡ ἀλήϑεια ἃ διώρισται Ba et Arist. cod. Mb: ὥρισται Arist. vulg. 

25 ἦν B: εἴην a 31 ἐν τοῖς Φυσιχοῖς) E2 p. 225615 33 δὲ B: om. a 35 ép- 

ϑότης B: ἡ ὀρϑότης a 
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χαὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ ψεύδους βουλεύσασϑαι, fy ἐπ 
bl oe a Vv og ΚΣ DANE, “ ΄ ro La Ὁ Ἁ > Ἁ τινα 7 ἐχϑρὸν ὄντα, ἵνα σφάλῃ αὐτόν, ἣ φίλον, ty ἐχκόψῃ αὐτὸν ἀπὸ 

χαχοῦ. χαὶ τούτων τὰ παραδείγματα ἐν ταῖς ἱστορίαις πολλά, χαὶ εἰσὶν 
΄ ~ \ w > / ce / £5 ~ Ν 

at τοιαῦται βουλαὶ ἄμφω εὐβουλίαι. ὡς ὠφέλειαν οὖσαι τῶν βουλευο- 

or 

g A > 

εἰπὼν δὲ οὐδὲ δὴ δόξα ἢ τοῦτο. πήγαγ [0] τὸ οὐδεμία, ὅτι διά- 

φορὰ τὰ γένη τῶν δοξῶν. αἵ μὲν γὰρ αὐτῶν συμπεράσματα διανοίας εἰ- 

σίν, ἃ χαὶ ἐξ ἀναγχαίων προτάσεων περαινόμενα ἀληϑῆ χαὶ ἀναγχαῖα 

ὑπάρχουσι, εἰσὶ ὃὲ χαὶ ἐξ συ ως χαὶ φαντασίας ἀποτιχτόμεναι, αἵ 
10 χαὶ Ψευδεῖς πολλάχις εἰσίν, ὡς τὸ δοξάζειν τὴν ἐν τῷ ὕδατι χώπην χε- 

χλασμένην, ἄχλαστον οὖσαν χαὶ ὑγιῆ, τῆς ὄψεως οὔσης χεχλασμένης τῷ 
σάλῳ τοῦ ὕδατος. πολλαὶ γὰρ πλάναι ταῖς φαντασίαις χαὶ ταῖς αἰσϑήσεσι 

γίνονται, χαὶ at ἐξ αὐτῶν πλανωμένων δόξαι ἀποτιχτόμεναι πεπλανημέ- 
ναι εἰσὶ χαὶ αὐταὶ xat ψευδεῖς. διὰ τοῦτο ὃὲ τὴν ἐπιστήμην τῇ δόξῃ 

15 συνέταξεν, ἐν τῷ δειχνύναι αὐτὰς διαφερούσας τῆς εὐβουλίας, διότι πολ- 
> hat δόξαι ἐπιστημῶν εἰσι συμπεράσματα χαὶ διὰ = χοινωνοῦσαι ταῖς τὴ 

> , lea ar \ > , VD ~ Cat aN ta ἐπιστήμαις. ἅμα δὲ χαὶ διώρισται ἤδη πᾶν, οὗ δό 

διαφορὰ τῆς δόξης πρὸς τὴν εὐβουλίαν. ἣ μὲν γὰρ δόξα ἣ χατάφασίς ἐστιν ig i i | ii | 

ἡ ἀπόφασις ἀπηρτισμένη ἤδη χαὶ τεταγμένη. τοῦτο yap δηλοῖ ἐνταῦϑα 

20 διωρίσϑαι th ἀπηρτίσϑαι χαὶ τετάχϑαι, ἤτοι ἐν ὅρῳ χαταντῆσαι χαὶ πέ- 
ρατι. ἢ δὲ εὐβουλία ζήτησίς ἐστιν ὀρθῶς γενομένη χαὶ ἐπί τι προβαίνουσα, 

οὕπω τι πρᾶγμα ἀπηρτισμένον. 

Ρ. 1142012 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἄνευ λόγου ἢ 22 πο ae διανοίας 

ἄρα λείπεται: αὕτη δὲ οὔπω φάσις" χαὶ γὰρ ἣ δόξα οὐ ζήτη- 
> ΄ v> 

25 σις ἀλλὰ φάσις τις ἤδη. 

Τῆς αὐτῆς ἔχεται διανοίας ual τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα, εἰ χαὶ καϑ' 

ἑχάτερηον τρόπον μεταχεχείρισται. δηλοῖ 1 γὰρ χαὶ τοῦτο τὴν μὲν εὐβουλίαν 

μήπω ἀπηρτίσϑαι, τὴν ὃὲ δόξαν ἤδη εἶναι ἀπηρτισμένην, λαμβάνει δὲ τὸν 
λόγον χοινὸν ὄντα εὐβουλίας χαὶ δόξης χαί φησι μὴ ἄνευ μὲν λόγου εἶναι 

80 τὴν εὐβουλίαν, ἐπεὶ δὴ μὴ ἀπήρτισται, λείπεται ἄρα διανοίας" χαὶ τίϑησι 

τοῦτο συμπερασματιχῶς ὡσπερεὶ συλλογιζόμενος: 7 εὐβουλία οὐχ ἔστι λό- 

wos τέλειος, ἢ διάνοια λόγος τέλειος: 4 εὐβουλία ἄρα οὐχ ἔστι διάνοια. 

τότε γὰρ διάνοια λέγεται ὁ λόγος, ὅταν ἀπηρτισμένος Tj, τὸ οἰχεῖον ethy- 

φὼς συμπέρασμα. ἢ δὲ εὐβουλία ἐν τῷ γίνεσϑαι ἔχει τὸ εἶναι, διὰ τοῦτο 

35 οὔπω φάσις ἢ εὐβουλία ἀλλὰ πρὸς φάσιν χωροῦσα, ἤτοι χατάφασιν ἣ 

ἀπόφασιν, οὔπω δέ τι τούτων οὖσα. ὅταν O τι τούτων γίνηται, οὐχέτι 

Μ “" - ιν ΡΥ » ‘ es ς 

4 εὐβουλίαι B: εὐβουλία a 5 ψευδὴς B: ψευδὲς a 13 αἱ B: om. a 

ἀποτιχτώμεναι B 20. 21 πέρατι B: περάσει a 24 αὕτη δὲ B: αὕτη yap a 

Aristoteles 30 ἐπεὶ δὴ μὴ a: ἐπεὶ δὲ B 31 ὡσπερεὶ B: ὡς περὶ ἃ 

901 

τηὸες ψεύσηται πρός 104» 
is 

> εἰς 
μένων χαὶ ὀρϑαὶ διὰ τοῦτο οὖσαι. ὀρϑὴ δὲ δόξα ψευδὴς οὐδέποτε. 105: 

2 
ξΞ 

10 

— 5 

et 

¢ Β ΑΕ ΠΣ, iy 
94. γίνεσθαι ἃ: τίϑεσϑαι a 36 τούτων B: τοιοῦτον a οὐκέτι B: τότε 

οὐχέτι ἃ 
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\ 

βουλή (διὰ τοῦτο οὐδ᾽ εὐβουλία, πᾶσα δ᾽ εὐβουλία βουλή) ἀλλὰ Get χω- 105r 
~ vO \ > ‘ e Pa 7% σ ba! Σ7ὦᾺψΓ» > , ΄ ρεῖν ἤδη πρὸς τοὔργον περὶ οὗ βεβούλευται, ὥστε οὐδὲ δόξα ἐστίν. ἢ 

γὰρ δόξα οὐ ζήτησις ἀλλὰ φάσις τις ἤδη ἢ χατάφασις ἢ ἀπόφασις. διὰ 
τοῦτο λείπεται δὲν τῆς διανοίας ἣ εὐβουλία ὡς γένεσίς τις χαὶ χίνησις, 25 

on 

> ma > A) πῶ S , A l4 >] / \ ‘ 

χαντεῦϑεν ἀτελὴς evepYe > τῆς διανοίας τὸ τέλειον ἐχούσης χατὰ τὴν 

τοῦ λόγου ἐνέργειαν. οὔτε δὲ δόξα ἐστίν, ὡς χαὶ τῆς δόξης τὸ τέλειον 
> ΄ . \ > ΄ € ral ~ > ΄ ΟῚ ΄ ΄ ΄ 
ἐχούσης χατὰ τὸ ἀποφαίνεσθαι, ὃ τῇ εὐβουλία οὐ πρόσεστιν, ὡς πολλάχις 

εἴρηται. 

p. 1142>14 Ὁ δὲ βουλευόμενος, ἐάν τε εὖ ἐάν τε χαχῶς βουλεύη- 
10 ται, Gyter τὶ χαὶ λογίζεται. 

᾿Απὸ τῆς εὐβουλίας εἰς τὴν βουλὴν μετέβη. βουλόμενος γένος δεῖξαι 
s τῆς εὐβουλίας τὴν βουλήν, οὗ προσϑέμενος χαὶ τὰς οὐσιώδεις διαφορὰς 

ἀπαρτίζει χαὶ τῆς εὐβουλίας τὸν ὅρον. xual ἃ γὰρ ἔλεγε περὶ τῆς εὐβου- 
\ Atas μέχρι χαὶ τοῦδε ὡς τὸ τ: αὐτῆς ζητῶν ἔλεγεν, ἀπαγορεύων μὲν 

15 τὰ ἴσως δοξάζοντα γένη εἶναι αὐτῆς, οἷον τὴν εὐστοχίαν τὴν τ τ 
i! Ὁ» Ἢ: ~ ΄ bye ral > ῶς ΄ ΄ Shere 

thy δόξαν, ζητῶν δὲ εὑρεῖν ἀχριβῶς bp’ ὃ ἀληϑῶς ὡς ὑπὸ γένος ἀνάγε- 

ται" ποιεῖται δὲ τὸν λόγον συνεχῆ τοῖς εἰρημένοις, διϊστῶν χαὶ τὸ γένος 
- ~ 5 7 > Lee, \ ~ ΝΡ ~ \ > σ . ἴᾺ ὺν»ἤ» 

τῆς εὐβουλίας ἀπὸ τῆς δόξης. τῷ γὰρ εἰπεῖν, ὅτι ὃ βουλευόμενος, ἐάν τε 

εὖ ἐάν τε χαχῶς βουλεύηται ζητεῖ τι καὶ λογίζεται, τὴν βουλὴν ἀπὸ 85 

90 τῆς δόξης διΐστησιν. Gua δὲ χαὶ διαιρεῖ τὴν βουλὴν εἰς τὸ εὖ βουλεύεσϑαι 
χαὶ χαχῶς, ἤτοι εὐβουλίαν χαὶ χαχοβουλίαν, χαὶ λέγει χοινὸν εἶναι αὐταῖς 

τό τι ζητεῖν χαὶ λογίζεσϑαι, ἴδιον ὃν τοῦ γένους αὐτοῦ τῆς βουλῆς, 6 δό- 

Ens ἀλλότριον, φάσεως οὔσης, ὡς εἴρηται, καὶ ἢ πεπερασμένης ἢ ἀπεραν- 
του, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῷ ζητεῖν ἔτι ϑεωρουμένης zal τῷ λογίζεσθαι. εἰσὶν 

95 οὖν διαιρεταὶ χαὶ διαφοραὶ τῆς βουλῆς χαὶ συστατιχαὶ τῶν εἰδῶν αὐτῆς, 

εὐβουλία τε χαὶ χαχοβουλία, τὸ εὖ χαὶ χαχῶς βουλεύεσϑαι: εἴρηται οὖν 40 

ἤδη τὸ γένος τῆς εὐβουλίας χαϑαρῶς χαὶ ἀναυφιβόλως. 

Ρ. 11490υ10 ᾿Αλλὰ ὀρϑότης τίς ἐστιν ἢ εὐβουλία βουλῆς. διὸ ἢ 
βουλὴ ζητητέα πρῶτον τί χαὶ περὶ τί. 

80 Εἰπὼν τὰς διαφορὰς τῆς βουλῆς εἶναι τὸ εὖ χαὶ χαχῶς βουλεύσα- 
{ > l4 ~ ~ >} 7 { th ~ a ~ ta) Vv \ >= σϑαι, ἀπονέμει νῦν τῇ εὐβουλία ϑατέραν τῶν διαφορῶν, ὃ ἔστι τὸ εὖ βου- 

λεύσασϑαι, zal φησι, δύο οὐσῶν τῶν διαφορῶν τὸ εὖ τῆς εὐβουλίας ἐστίν, 
ὡς χαὶ τοὔνομα παριστᾷ. τὸ γὰρ ὀρϑῶς ταὐτὸν τῷ εὖ, ἢ οὖν εὐβουλία 
ὀρϑότης τίς ἐστι βουλῆς. οὕτω γὰρ ἕξει τὸ εὖ ἢ βουλή, εἰ τς γίνοι- 45 

> 

5 TO. ἐπεὶ οὖν ἢ βουλὴ γένος εὐβουλίας. δεῖ ζητῆσαι πρῶτον περὶ βουλῆς. i ἐπὶ ? (ou iy t i ise) 

A ante τῆς διανοίας add. ἐχούσης χατὰ a: om. B 5 τέλειον ἐχούσης xata B: τέλος a 

13 xai (ante τῆς) B: om. ἃ 23. 24 ἀπεράντου a: πέρατος B 24 χαὶ τῶ a: ἐν 

τῷ Β 20 εὐβουλία τὲ καὶ χαχοβουλία ἃ: εὐβουλίας τε χαὶ χαχοβουλίας B 29. βουλὴ 

a et Aristoteles: εὐβουλία B 31 6B: ἢ 8 
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τί ἐστι χαὶ περὶ τί χαταγίνεται, ἵνα τὸ γένος τῆς εὐβουλίας ὁρισάμενοι 105r 
ἔχωμεν ἤδη Ἰνώριμον τὸ τί τῆς ε 

\ , τί αὐτῆς. ἑχάστου γὰρ εἴδους τὸ 
\ 

> φ A) > rs \ \ ΄ ὑβουλίας; τοὶ τὴν οὐσίαν χαὶ τὸ γένος 

τὸ γένος αὐτοῦ ἐστιν, αἱ δὲ διαφοραὶ 
, ‘ 4 ,~ a ‘ ‘ 

ποιότητές εἰσι, περὶ οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζουσαι. χαλῶς δὲ ual τὸ περὶ 
, ie ax XOX > are - — ! —— we Pe \ τί ζητεῖν οὐδὲν ἧττον συμβαλλόμενον εἰς χατάληψιν τῆς βουλῆς. 2x γὰρ oO. 

τῶν ὑποχειμένων μάλιστα περὶ ἃ χαταγίνονται αἱ τῆς ψυχῆς ἕξεις χατα- 50 

λαμβάνονται καὶ at ἐνέργειαι. καλῶς δὲ εἶπε xal τὸ ὀρ ότης τίς ἐστι, 

Ms διότι ἔστιν ὀρϑὴν λέγεσϑαι βουλὴν χαὶ ἐπὶ ἀγαϑῷ χαὶ φαύλῳ, χαϑὼς ad- 
τὸς ἐρεῖ ἑξῆς. 

2}. ἊΝ , ~ a~ 5» ~ 10 p.1142b17 ᾿Επεὶ δὲ ἢ ὀρϑότης πλεοναχῶς, δῆλον ὅτι οὐ πᾶσα. 
γὰρ ἀχρατὴς χαὶ 6 φαῦλος ὃ προτίϑεται ἰδεῖν ἐχ τοῦ λογι- 

ξ χαχὸν OF £ ὃς ot 5 ΠΑ] ~~ σμοῦ τεύξεται, ὥστε ὀρϑῶς ἔσται βεβουλευμ 
fe , 

μέγα εἰληφώς. | 

-ω ov Φ ' _— = = τ 
Ὺ \ ~ ~ tA > © aCe \ 

Ἐπὶ τῷ γένει τῆς εὐβουλίας, ὃ ἣν ἣ βουλή. τὰς προσηχούσας ε 

15 ποιοὺς διαφορὰς ἐχλεγόμενος χαὶ συνάπτων ἀλλήλαις αὐτάς, ἵν’ ἀποτελέ- 
\ σ . \ \ Ἂν » + Q/ > VY SQN σῃ τὸν ὅρον, πρώτην εὐϑὺς μετὰ τὸ γένος ἔταξε τὴν ὀρϑότητα. ἐπεὶ ds 

(es ἢ ὀρθότης (ἣ γὰρ ἀγαϑὸν τὸ ΠΡ ΠΣ τῷ βουλευομένῳ 

τέλος χαὶ 7 aa (ὀρθὴ) διὰ τοῦτο ὡς πρὸς ἀγαϑὸν ἀποφέρουσα, ἣ τὸ 
μὲν τέλος οὐχ ἀγαϑόν, οἰχείως 62 ὃ βουλευόμενος τῷ τέλει βουλεύεται, ὃ n- 

20 ὡς εὐστόχως εἰς τὸ τέλος ἀγόντων τῶν βουλευμάτων αὐτοῦ, χαὶ διὰ τοῦτο 
+ ~ ao 

ὀρϑὴ βουλή, ὅτι πρὸς τὸ τέλος εὐϑυβολεῖ). οὐ μέντοι ye ὀρϑὴ οὕτως, ὅτι 

(οὐχ) ὠφέλιμος, χαὶ παράδειγμα τίϑησι τὸν ἀχρατῇ χαὶ τὸν Boney ἁπλῶς. ὃ 

γὰρ ὁ ἀχρατὴς χαὶ ἁπλῶς 6 φαῦλος προτίϑεται ὡς τέλος ἰδεῖν, ἥτοι σχέ- 
ψασϑαι, ὅπως αὐτοῦ ἐπιτεύξεται χαϑὸ ἀχρατὴς χαὶ φαῦλος, οὐχ ἔστα! Mos 

25 ie εἴ Ye ἢ ὄρεξις αὐτοῦ ἐκ πονηρᾶς προϊοῦσα ἕξεως οἰχεῖον ἔχει τῇ 
ἕξει TEIN τεύξεται μὲν ἐχ τοῦ λογισμοῦ τοῦ τελείου, ὡς εὐϑυβόλως 10 Ὁ "- 

\ \ \ ~ v BS J ae Sac Ν 
πρὸς αὐτὸ λογισάμενος, χαὶ χατὰ τοῦτο ἔσται βεβουλευμένος ὀρϑῶς. χα- 

χὸν δὲ μέγα ἐχ τοῦ βουλεύματος λήψεται, ὡς τέλος ἑαυτοῦ τῇ σχέψει 

προϑέμενος πονηρόν. ἐπεὶ ay πονηρᾶς ἕξεως τὴν ὄρεξιν προεβάλλετο, οὐχ 

80 ἄρα ἢ ἁπλῶς ὀρϑότης τῆς βουλῆς εὐβουλία ἐστίν, ἀλλὰ δεῖ τι προστεῦ- 

ναι, ἵν᾿ ἢ δῆλον ὁποία ὀρϑότης τῆς βουλῆς εὐβουλία ἢ. δοχεῖ δὲ ἀγα- 
ov τὸ εὖ βεβουλεῦσϑαι. ἣ γὰρ τοιαύτη ὀρϑότης βουλῆς εὐ- 

βουλία, ἣ ἀγαϑοῦ τευχτιχή. τοῦτο χατασχευαστιχὸν τοῦ μὴ χαὶ τὴν 15 

/ 

, w , ~ ~ Cw ar ΄ 

πρὸς πονηρὸν τέλος ἄγουσαν ὀρϑότητα τῆς βουλῆς εὐβουλίαν εἶναι. ὁμο- 
~ 5 ~ σ ᾿ \ pl = ΞΟ. Se 

35 hoyettar yap ἀγαϑόν τι εἶναι τὸ εὖ βεβουλεῦσϑαι, ὅτι χαὶ τὸ εὖ ἐπὶ aya- 
~ 4 ΄ / ΄ ~ ἣν oa at 

ϑοῦ παρὰ πᾶσι λαμβάνεται. ὥστε 7 τοιαύτη ὀρϑότης τῆς βουλῆς εὐβου- 
δὲ , 2: fs 

π 
λία ἐστίν, ἥτις εἰς ἀγαϑοῦ τέλους ἐξαγει ἐπίτευξιν. 

I yévos B: τέλος ἃ 13 εἰληφώς B et Arist. vulg.: ὑπειληφώς a et Arist. cod. Ob 

rhesis usque ad ἀγαϑοῦ τευχτιχή (p. 1142622) a 14 γένει B: λέγειν τὸ γένος a 18 ὀρϑὴ 

a: om. B 22 οὐχ ὠφέλιμος ἃ: ὠφέλιμος B 26 τελείου B; τέλους a 31. 32 ἀγαϑὸν 

Ba: ἀγαϑόν τι εἶναι Aristoteles 
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p. 1142022 ᾿Αλλ᾽ ἔστι xat τούτου ψευδεῖ συλλογισμῷ τυχεῖν, 105r 
χαὶ ὃ μὲν δεῖ ποιῆσαι τυχεῖν, δι’ οὗ δὲ μή, ἀλλὰ ψευδῇ τὸν 

la σ + σ ) 9 9) 5 ΄ > / Ω᾽ nn Ψ 

μέσον ὅρον εἶναι, ὥστ᾽ οὐδ᾽ αὐτή πως εὐβουλία, xa ἣν οὗ 

Get μὲν τυγχάνει, οὐ μέντοι δι᾽ οὗ ἔδει. 

5 Ἔϑηχε τὴν ὀρϑότητα τῆς βουλῆς καὶ ἔδειξε wy οὖσαν εὐβουλίαν πᾶ- 20 

σαν βουλῆς ὀρϑότητα ἀλλὰ δεῖν χαὶ περὶ ἀγαϑοῦ τέλους γίνεσϑαι τὴν βου- 

λήν, εἰ μέλλει εὐβουλία ὑπάρχειν. ἐπεὶ δὲ χαὶ ἔτι λείπεται, προστίϑησι 

χαὶ ἕτερον. τοῦτο δέ ἐστι τὸ χαὶ προσήχοντα εἶναι τὸν τρόπον δι’ οὗ 
τὸ τέλος ἐπιτυγχάνεται. ἐπεὶ δὲ δύο ὅρων ὄντων τῶν ἄχρων, τοῦ τ᾽ ὀρεχ- 

~ ΄ ~ ~ l4 σ > 

τοῦ πράγματος χαὶ τοῦ ὀρεγομένου αὐτοῦ. μέσος ὅρος ὁ τρόπος ἐστί, δι᾽ 
~ (7 

1¢ ῳ 
ΓῚ wv % ΄ 7 Vé A , ob τὰ dupa ἀλλήλοις συνάπτονται, τό τε ὀρεχτὸν χαὶ TO ὀρεγόμενον, πα- 3 

ρεισάγει τοῦτο ὡς ἐπὶ γινομένου συλλογισμοῦ, οὗ τὸ μὲν συμπέρασμα ἀλη- 

ϑές, 6 Ge μέσος ψευδής, ἥτοι ψευδὴς ἣ ὑποχείμενος ἢ χατηγορούμενος, 
εἴτε ἀποφατιχῶς εἴτε χαταφατιχῶς xa} οἷον δήποτε σχῆμα χαὶ τρόπον. 
΄ Ἁ δ ~ rn ~ 2 NEL », gr A ἜΣ 2 ~ , 

15 ὡς γὰρ ἐν TH συλλογισμῷ ἐνδέχεται ἀληϑὲς εἶναι συμπέρασμα TOD μέσου 
Vv > λαμβανομένου ψευδοῦς, εἴτε xa? ἕνα εἴτε χατ᾽ ἄμφω τὰ διαστήματα, οὔ- 

τως ἐνδέχεται χαὶ διὰ φαύλου τρόπου τέλος ἀποβῆναι χρηστόν. οἷον εἴ τις 
΄ ΄ 5 7 » a δ 5 Q.\ 5 Qz 

πένης μοιχεύσας ἐχ τούτου ἠυπόρηχεν ἣ αἰχμαλωτισϑεὶς ἡλευϑέρωται. 
2 \ \ σ ~ at ἘΣ \ - ΄ \ CI A Qe, pis 

ἐπεὶ γὰρ 6 te πλοῦτος δοχεῖ ἀγαϑὸν τῷ πλουτήσαντι χαὶ ἢ ἐλευϑερία τῷ 

30) δ“ 

20 αἰχμαλώτῳ, δόξειεν ἂν ἀγαϑὸν εἶναι τὸ μοιχεῦσαι 7 τὸ αἰχμαλωτισϑῆναι Exa- 
τέρῳ ἀλλὰ τοῦτο ψεῦδος. ὥστε τὸ ἀγαϑὸν χατὰ τοῦ μέσου, ἥτοι τῆς μοιχείας 
χατηγορούμενον, ψευδῆ ποιήσει τὴν πρότασιν. δόξειε δ᾽ ἂν ἴσως ἀδύνατον. ψεῦ- 
δος εἶναι τὸ μέσον ἐν τῇ πλοχῇ τοῦ συλλογισμοῦ, δι᾿ οὗ τὸ ἀγαϑὸν ὑπῆρξε 

τῷ εὐπορήσαντι, εἴτε τῷ πλουτήσαντι ὃ πλοῦτος εἴτε τῷ αἰχμαλωσίας 
25 ἀπαλλαγέντι ἢ ἐλευϑερία, ἀλλὰ μέσον μὲν τὸν τρόπον λαμβάνεσϑαι, ἀλη- 35 

ϑεῖς δὲ εἶναι χαὶ τὰς προτάσεις. εἰ γὰρ ἀληϑές, ὅτι ὃ πένης μεμοίχευχε 

χαὶ διὰ τοῦτο εὐπόρηχε, πῶς ἔσται 6 μέσος ψευδής. τοῦ μὲν ἀληϑῶς 
χατηγορούμενος, τῷ δὲ ἀληϑῶς ὑποχείμενος. τὸ αὐτὸ δ᾽ ἂν ἐρεῖς χαπὶ 

τοῦ ἀπαλλαγέντος αἰχμαλωσίας διὰ μοιχείαν. πῶς οὖν ἐροῦμεν; εἰ οὐ 

80 τοῦτό φησι ψευδὲς εἶναι τὸ μέσον, ἣ ὡς ὅτι πέπραχται ἣ ὡς ὅτι δι’ αὐ- 
τοῦ τὸ ἀγαϑὸν τῷ πράξαντι ἀποβέβηχεν, ἀλλ 

> > Cans ! , σ. b] 

ἰς TOUTO YEVOEC, OTL ἄγα- 
Qi \ \ / Ρ) ¢ red Ue) ee AN Ae) DON b) ΄ σ \ 
Ὁὸν xat τὸ μέσον ayattod ὄντος τοῦ Gt αὐτὸ ἀποβᾶάντος. ὥστε xat dev- 40 

o 

τέρου γενομένου συλλογισμοῦ τοῦτο ψευδὲς συμπεραίνεται, οὐχ ἐν τῷ δευ- 
/ ~ / f ~ , 5 > » \ \ > ΄ 

τέρῳ συλλογισμῷ μέσου τιϑεμένου τοῦ τρόπου, GAN ἄχρου μὲν χαὶ ἐλάτ- 
κω ΄ >\ ‘ ~ a~ 5 ΄ 5 / 

35 tovos, τῆς μείζονος δὲ χαὶ περιεχτιχῆς ψευδῶς ἐπί τι λαμβανομένης προ- 

1 τούτου Β et Aristoteles: τοῦτο a 2 6° B et Arist. vulg.: τούτου δι᾽ ἃ et Arist. 

codd. LbOb v7 B: οὔ a et Aristoteles 3 αὐτή Ba et Arist. codd. LbOb: 

αὕτη Arist. vulg. πως Ba et Arist. Lo>MbOb: zw Arist. vulg. 4 τυγχάνει B 

et Arist. vulg.: τυγχάνειν a et Arist. cod. Lb 13 ψευδὲς, ἢ ὑποχείμενον, ἢ χατηγο- 

ρούμενον ἃ 14 ἀποφαντιχῶς ἃ χαταφαντιχῶς ἃ 21 ἣ τὸ αἰχμαλωτισϑῆ- 

vat Β: om. ἃ 28 χατηγορούμενον ἃ 33 ἐν τῶ ἃ: αὐτῶ B 30 ψευδῶς ἃ: 
ψευδοῦς Β 
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τάσεως, οἷον ἵνα τις φαίη. ὃ δεῖνα διὰ μοιχείαν ἀγαϑὸν εὔρηχε, πᾶν or 10 . 

> ἊΝ A ΄ ’ , , 2 ΄ ’ » τ Qg/ >] \ 

οὗ τις ἀγαϑὸν εὑρίσχει ἀγαϑόν ἐστιν, ἢ μοιχεία ἄρα ἀγαϑόν ἐστι" χαὶ 
᾿] | Ὁ ~ ΄ , Vv \ wv 

ἰδοὺ ψευδὴς 6 ἐχεῖσε μέσος εὑρίσχεται, ἔλαττον μὲν any. ἐνταυϑοῖ λαμ- 

βανόμενος, διὰ δέ τινος μέσου χαϑολιχωτέρου χαὶ χοινοτέρου τὸ ψευδῶς 
΄ 2 ’ ia ~ ὃ ~ oe δ ‘ mn ~ | Le 5» { ’ ~ { 

εὑρίσχων ὑποχεῖσϑαι τῷ μείζονι. ἐπεὶ γὰρ το ὦ ἀγαϑόν τι χτᾶσϑα! 
τ ΝΑῚ ΄ \ > - ῃ ΄ Ἢ e 

διὰ τρόπου χαὶ ἀγαϑοῦ χαὶ φαύλου, ψευδὴς ἐπί tr ἢ μείζων mpotacts, 7, 

πᾶν λέγουσα τὸ δι᾿ οὗ τις ἑαυτῷ πορίζει τὸ ἀγαϑόν, τοῦτο ἀγαϑὸν εἶναι. 
x hoc " y ~ A aS rN o . , ἢ as ᾿} > ¢ 35 
χαλῶς ἄρα εἴρηται τῷ Aptatotéhet, ὅτι 6 μέσος ψευδής, Gt οὗ ἢ ahy- 

ϑὴς συνῆχται τοῦ συμπεράσματος ὕπαρξις, ὅταν φαύλη ἣ emit vats, δι᾿ 
τ \ ea ans ἜΣ ‘ Ἃ ae Qi > JQ. = 5 \ ΄ ! >. 

ἧς τὸ Gpextov av ἀγαϑὸν ἀποβέβηχεν. οὐ γὰρ ὡς ὑπάρξαν ψευδὲς τὸ 
ΕῚ ) 5 - 5 

υέσον ὠνόμασται, AAA ὡς ἀγαϑὸν λεγόμενον, ὅτι ἀγαϑὸν αὐτῷ ἠχολούδ) η- 
“᾿ > ed wg pane \ > \ > Q. \ Ya ~ 5» - 

σεν. ἢ οὖν οὕτως ἣ ὅτι ἐπεὶ τὸ ὀρεχτὸν ἀγαϑὸν χαὶ ἔδει τυχεῖν αὐτοῦ 
a , / , ΟῚ ~ xs 

διὰ τρόπου τινός, εἰ μὲν διὰ τοῦ δέοντος ἔτυχε τρόπου, ἀληϑῶς τὸ δέον 
\ ἊΝ > ~S as a7 eee ἔν. 

TO υξν OPEXTOV O&O”, ETUYVE O€ χατὰ τοῦ τρόπου χατηγορηϑήσεται, εἰ δὲ ag 
~ , ~ ~ v 

τις αὐτοῦ διὰ τρύπου μὴ δέοντος, ψευδῶς χατὰ τοῦ τρόπου μέσου ὄντος 
" a7 e (q\ 74 > Vv a7 > ἈΝ a” > ΄, 

τὸ δέον ρῥηϑήσεται, οἷον εἴ τινι πλούτου δέει, εἰ μὲν γεωργίαν 7 ἐμπορίαν 
a ~ 5» Ney ~ 5 ΄ ΄ 

7 ἄλλο τι τοιοῦτον ἐτιτηδεύσας τοῦ πλούτου τέτευχε, δέον χαὶ ὁ τρόπος 

χαὶ προσῆχον. εἰ δὲ χλοπὴν ἢ ληστείαν, xavteddev εὐπόρηχε, ψευδῶς τὸ 

45 

50 

δέον | χατὰ τοῦ τοιούτου τρόπου ῥηϑήσεται. ὥστε ἢ μὲν ἐπιτυχία δέον- 106r 
ι 

΄ NEE ὯΔ , ‘ > \ ει 

TOS πράγματος γέγονε, διὰ ὃὲ τρόπου φαύλου χαὶ uy δέοντος, χαὶ οὕτως 
΄ Ὁ - Vv ) - a/ ΝΙΝ 

6 μέσος ψευδής, ψευδῶς ἔχων xat αὐτοῦ τὸ δέον ἘΣ ψευδὴς 
> ~ ΄ ΄, ΄ ΄ ΄ ~ > ΄ 

οὖν χαἀνταῦϑα ἢ μείζων πρότασις 7 λέγουσα, πᾶν τὸ Gt’ οὗ τις τυγχάνει 
~ > Sf fod Vd > > \ > ~ τοῦ δέοντος, δέον χἀχεῖνό ἐστιν, εἴπερ ἐστὶ δέοντός τινος τυχεῖν οὐ 

, Ὧν fa 4 Ἢ >> \ 3A \ \ Ὁ. > y 7 + 

WOVOY OLA THOTOV OEOVTOS ἀλλὰ ΟἿ χαὶ μὴ ὀξοντος" οἷον εἰ τις φαίη συλ- 
\ ~ Ne AY ~ ἊΝ , , b) wy 

λογιζόμενος περὶ τοῦ διὰ χλοπῆς ἢ ληστείας πλουτήσαντος ἤ τινος ἄλλης 
nn Sei 2 api , a ᾿ ΄ 

φαύλης ἐπιτηδεύσεως, ὁ δεῖνα πλούτου τυχὼν δέοντος ἔτυχε πράγματος, 
A A , . 7 , - Ay , = 

πᾶς ὃ τυγχάνων δέοντος πράγματος διὰ δέοντος τρόπου τυγχάνει αὐτοῦ. 
a wv s \ 7 , » Ay Ν᾿ ~ 

ὃ δεῖνα apa διὰ δέοντος τρόπου πλούτου ἔτυχεν, ἔτυχε δὲ διὰ χλοπῆς, 
Ἁ r as v id λ , τοῦ Si ! NS a pee 7C = ΟΝ a oe 8 NY ri 

δέον ἄρα ἢ xAoTy. τοῦτο ὃὲ ψεῦδος, ὃ Oe ge Ota τὸ ψευδῆ ἐπί 
~ x ΄ , > Ἧ ἊΝ 

ληφϑῆναι τὴν μείζω πρότασιν. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ συλλογισμῷ ἔστι δὲ 

οὗτος. ὃ δεῖνα δέοντος πράγματος τοῦ πλούτου διὰ one ἔτυχε: πᾶν 
toe 

τὸ δι᾿ οὗ τις δέοντος πράγματος τυγχάνει, δέον χἀχεῖνό ἐστιν: ἢ χλοπὴ 

ἄρα δέον. τὸ δὲ δέον ἐνταῦϑα τὸ συμφέρον εἴρηται χαὶ ὠφέλιμον. ἐν μὲν 

οὖν τῷ πρώτῳ συλλογισμῷ τὸ ὑπάρξαι τὸ πραχτὸν ἀγαϑὸν συνῆχται τῷ 

πράξαντι διὰ μέσου τοῦ τρόπου, δι’ οὗ προσγέγονε, χαὶ ¢ 
προτάσεις ἐλήφϑησαν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 6 μέσος τε ὡς 
τέϑειται χαὶ τὸ περιέχον αὐτὸν μέσον τέϑειται χαὶ ἐπεὶ ψευδῶς τῷ μεί- 

ζονι ὑποτέταχται, χαὶ τὸ συμπέρασμα ψευδὲς ἀπετέλεσεν. 

10 

16 

9. συμπεράσματος a: πράγματος B 12 7 οὖν seripsi: εἰ οὖν Ba 15 τις a: τῆς B 29 ψευ- 

δή B: ψεῦδος a 30 δευτέρῳ] BY B: πρότῳ a 37 ψευδῶς a: ψευδῆ ἢ 
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p.1142626 Ἔτι ἔστι πολὺν χρόνον βουλευόμενον τυχεῖν, τὸν δὲ 106r 

ταχύ. οὐχοῦν οὐδ᾽ ἐχείνη πω εὐβουλία, GAN ὀρϑότης ἢ χατὰ 
> 

TO ὠφέλιμον, χαὶ οὗ δεῖ χαὶ ὡς χαὶ ὅτε. 

Ἐπεὶ μήπω ἱχανὰ τὰ εἰρημένα πρὸς ἀπαρτισμὸν τοῦ ὅρου τῆς εὐβου- 

5 Mas, προστίϑησι χαὶ ἑξῆς. τί 68 τὸ προστεϑειμένον ἐστί; τὸ μέτρον τοῦ 

χρόνου, ὃ ἀνήχει τῇ βουλῇ τῇ περί τινος πράγματος, ἵν’ ἀρμόσῃ αὐτῇ 20 
τὸ εὐβουλία εἶναι. ἔστι γὰρ χαὶ διὰ πλείονος χρόνου χαὶ ἐλάττονος ἀνυ- 
σϑηναι τὴν βουλήν. εἰ οὖν dv ἐλάττονος ἀνυσϑῆναι δέον, διὰ πλείονος 
ἀνύσει τὸ ἔργον ὁ βουλευόμενος, χατὰ μὲν τὰ προλαβόντα ἴσως ἕξει τὸ 

10 εὖ, πλείω δὲ χρόνον τοῦ δέοντος χατατρίψας ἐν τῷ βουλεύεσθαι ἐμπο- 
δισϑήσεται τὸ εὖ. ὥστε οὐδὲ ἢ διὰ πλείονος 7 Ge των ἀνυομένη βου- 
8 ἐστί πω SUSUR πολλοὶ yap τῶν ἀνθρώπων ἣ διὰ ee ρύσεως 
7] δειλίαν ψυχῆς 7 ἄλλο τι πάϑος ἀργότερον διατιϑέμενοι περὶ τὰ βουλεύ. 25 

ματα πλείω χρόνον τοῦ ἀναγχαίου χαταναλίσχουσι, χἀντεῦϑεν 7 παντελῶς 

15 τῶν τελῶν ἀποπίπτουσιν 7 οὐ τελείως αὐτῶν ἐφάπτονται 7 wet χινδύ- 
5 X 

νων ἐπιτυγχάνουσι. χαὶ αὐτὸ GE τοῦτο ἁπλῶς, τὸ πλείω τοῦ δέοντος χρό- 

γον χαταναλίσχειν ἐν ταῖς βουλεύσεσι, ψεχτὸν χαὶ οὐχ εὔβουλον. ταῦτα 
εἰπὼν ἐπαναλαυβάνει τὰ εἰρημένα χαΐ φησιν, ὅτι ἐχείνη ἢ ὀρϑότης τῆς 

βουλῆς ἐστιν εὐβουλία, ἣ χαὶ τὸ ὠφέλιμον ἔχει τοῦ τέλους χαὶ τοῦ τρό- 
20 Tov τὸ ἐπαινετόν, ὃ δηλοῖ τὸ ὥς, χαὶ τοῦ χρύνου τὸ ἀρχοῦν, ὅπερ ΕΠ 30 

hot τὸ ὅτε, T GE ὠφέλιμον xat οὗ Get ex παραλλήλου ἐστὶ τὸ αὐτό, 
ὡς εἶναι τοιοῦτον τὸ λεγόμενον χατὰ τὸ ὠφέλιμον χαὶ οὗ δεῖ ἐφίεσθαι. ἢ 

τὸ OD δεῖ ἀντὶ τοῦ οὗ χρεία ἐστὶν ὡς συμφέροντος ual συμβαλλομένου. 

Ρ. 11490υ98 "Ett ἔστι xat ἁπλῶς εὖ βεβουλεῦσϑαν χαὶ πρός τι 
τ 25 τέλος. ἣ μὲν οὖν ἁπλῶς ἣ πρὸς τὸ τέλος τὸ ἁπλῶς χατορὺῦ οὗ - 

Ga, ἣ τὶς δὲ πρός τι τέλος. εἰ δὴ τῶν φρονίμων τὸ εὖ βεβου- 

λεῦσϑαι, ἣ εὐβουλία εἴη ἂν ὀρϑότης χατὰ τὸ συμφέρον πρός 35 5 ἢ ' | ἱ 
΄ > 3 \ = c 5 ! re 2 

τι τέλος, οὗ ἢ φρόνησις ἀληϑὴς ὑπόληψίς ἐστι. 

Yv> 

Tov μὲν δρισμὸν tis εὐβουλίας δόξειεν ἂν ἤδη ἀποδεδωχέναι, ὀρϑό- 

80 τητὰ μὲν βουλῆς ὡς γένος ὑπάρχειν ϑέμενος, τὰ δὲ λοιπὰ ὡς διαφορὰς 
αὐτῆς ἀποπληρούσας τὴν τελειότητα, ὡς μή πω οὔσης εὐβουλίας, ὅτε τῶν 
εἰρημένων τινὸς BONDS εἴτε τοῦ τέλους wy ὄντος δέοντος. ὃ προτί- 
ς ” ~ ab aN Ζὴ 2 eye Vine ery pets πὰ εἴτε τοῦ τρόπου δι᾿ οὗ τὸ τέλος ἐπιτυγχάνεται, εἴτε τοῦ χρόνου 

~ “a a ΄ ͵ , 3 \ 

μαχροτέρου 7 δεῖ χαταναλισχομένου, δι᾿ ὅσου 7 βούλευσις γίνεται. ἐπεὶ 40 

12 ἔστι Β: ἔτι ἃ νωϑρίαν Β: νωϑρότητα ἃ 19 βουλῆς Β: εὐβουλίας ἃ 
25 οὖν Β: δὴ a et Aristoteles 26 τὶς δὲ B et Arist. codd. KbMb: δέ τις a et 

Arist. vulg. 26. 27 βεβουλεῦσϑαι B et Arist. vulg.: βουλεύεσθαι a et Arist. codd. 
KbOb 27 χατὰ B et Aristot. cod. Kb: 7 κατὰ a et Aristot. vulg. 

32 ἀπολίποιτο B 
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δὲ τὸ τέλος διχῶς λαμβάνεται, τό τε ἁπλῶς χαὶ πρὸς ὃ πάντα τὰ χατὰ 106r 
μέρος ἀναφέρεται: χατορϑούμενα παρὰ τοῖς ἀνθρώποις. χαὶ οὗ ἐφιέμενος 
Bub panos χαὶ ἐπιτ τυγχάνων τέλειος ὡς ἀἄνϑρωπος γίνεται, ὅπερ ἐστὶ 
εὐδαιμονία, ὅλον τι οὖσα χατόρϑωμα χαὶ τέλος ἐχ τῶν χατὰ μέρος χατορ- 
ϑουμένων συγχείμενον, χαὶ ἔστι χαὶ πρὸς τοῦτο τὸν ἄνϑρωπον εὖ τε βου- 

λεύσασϑαι χαὶ ia τὸ μὲν THY ὄντως εὐδαιμονίαν εὐδαιμονίαν εἶνα! 
id , \ \ \ »} > , 5 Q~ Ν e ΝΜ δι ἴ Ξ 

ὑπολαμβάνοντα χαὶ τὰ πρὸς αὐτὴν φέροντα ὀρϑῶς χαὶ ἁρμοδίως ἐπιτηδεύ- 45 

οντα, τὸ δὲ περί τε τὸ τέλος αὐτὸ πλανώμενον χαὶ τὸ μὴ ὃν τέλος ὡς 
τέλος ἡγούμενον χαὶ μάταιά τινα ὡς πρὸς αὐτὸ φέροντα μετερχόμενον. 
»ν ~ ~ 

ἔστι δὲ χαὶ χατὰ μέρος περὶ τῶν ἀναφερομένων μερῶν εἰς τὴν δοξαζο- 
\ ὶ , δ᾿ ’ 3 , / \ μένην εὐδαιμονίαν ὀρεχτά τινα προτίϑεσϑαι χαὶ περ 

rae ἡμῖν παριστῶν περί τε τῆς χατὰ τὴν εὐδαιμονίαν εὐβουλίας, ἥτις 50 
ἁπλῶς εὐβουλία ἐστί, πρὸς τὸ ἁπλῶς τέλος ἄγουσα χαὶ περὶ τῆς χατὰ 

μέρος, ἥτις ἐστὶν ἢ πρὸς ἕχαστον μέρος τῆς εὐδαιμονίας τὸν βουλευόμε- 

νον ἀποφεροῦσα: ὅτι ὃὲ χαὶ περὶ τοῦ ἁπλῶς τέλους, ἥτοι τῆς εὐδαιμο- 

vias, ἔστι χαὶ ὀρϑῶς δοξάσαι χαὶ πλημμελῶς χαὶ περὶ τῶν χατὰ μέρος 
τελῶν, δῆλον ἐντεῦϑεν. οἱ γὰρ πλοῦτον εὐδαιμονίαν ἡγούμενοι ἢ ἡδονὴν 

σαρχὸς ἢ ὑγείαν ἢ ἄλλο τοιοῦτον τῆς ἀληϑείας ἀποπεπτώχασι, χαὶ 
΄ , δ ΄ - Ἀν \ ~ ~ , Re. 

ὁπόσα ἂν ξαυτοῖς | περιποιεῖσθαι σπουδάζωσι, σχοπὸν τοῦ ξαυτῶν βίου 100. 
, 5 \ \ 5 ΄ δι 5 

χαὶ τέλος προϑέμ, Evol, υαταιηπονοηῦντ τες εἰσι UAL. KEVA βουλευόμενο!. οι ὁ uw 

ἐνέργειαν : ς “at” ape ἐν βίῳ τελείῳ τὸ ἀνυρώπινον τέλος ὑπάρχειν Stn) 2) (ἢς wav ἀρετὴν ἐν heta 
ϑέμενοι, οὗτοι ΟΣ χαὶ περὶ τοῦ τέλους ὀρθῶς ὑπέλαβον χαὶ τὰ προσ- 

ἤχοντα πρὸς αὐτὸ χατὰ μέρος πᾶντα ὁ > \ id ~ Q/ CPs eed 

ρεχτα EQUTOLS προτιϑέμενοι σπλὼς 

ak 
οξ 

\ Q/ , 4 > B) ~ \ , Sea 
χαὶ χαϑολου τυγχανουσιν ξΞὔβουλοι, ει χαν TOLS KATA WEHOS ΞΕιἰισι, φυλάτ- 5 

Ἂν pa Ἂ \ S19 Lice ΄ ᾿ς ΤῊΣ ον τ Ὁ, tu A τ ῃ 
τοντες τὰ τῆς εὐβουλίας παρατηρήματα, εἶεν ἂν χἂν τοῖς χατὰ μέρος βου- 
λευτοῖς εὔβουλοι. διὰ τοῦτό φησι ταῦτα διαφορὰν ἡμῖν ὑποβάλλων νοεῖν 

rl ‘ in) I 

τοῦ τε χοινοῦ τέλους, πρὸς ὃ τὰ χατὰ μέρος ὠφέλιμα προσφέρουσιν ἅπαν- 

τα χαὶ αὐτῶν τῶν χατὰ μέρος τελῶν χαὶ τῆς χοινῆς εὐβουλίας χαὶ τῶν 
΄ 2) \, ~ ΄ ~ ~ 

χατὰ μέρος εὐβουλιῶν, ὡς τῆς μὲν πρὸς TO χοινὸν ἀφορώσης τέλος, τῆς 

δὲ Exdotys πρὸς ἕχαστον τῶν χατὰ μέρος. προσϑεὶς δὲ τὸ ἔτι ἐν τῇ 
€ ἀρχῇ τοῦ προχειμένου νοήματος, οὐ μιχρὸν ἐμπόδιον τέϑειχε τῇ προλα- 10 

βούσῃ αὐτῷ διανοίᾳ πρὸς τὴν τῶν λεγομένων χατάληψιν. δοχεῖ γὰρ ὡς 

χαὶ ἑτέραν τινὰ διαφορὰν προσϑεῖναι τῷ ὅρῳ βουλόμενος οὕτως εἰπεῖν 
ὥσπερ ἐχομένου τοῦ γοη ματος τῶν ἤδη ῥηϑέντων: οἶμαι δ᾽ ὅτι οὐδ᾽ οὔ- 

τως ἔχει, ἀλλὰ τὸν ὅρον ἀπαρτίσας τῆς ebBoone tas, ἔτ 30 τούτῳ ἐπ 

τὸν ἁπλῶς εὔβουλον διαχωρίζων τοῦ χατὰ μέρος. ἐ 
/ μι \ ee, fant Ze γ᾽, ἢ ΄ \ ΄ , \ Te \ 

9) ς A L λῷ ) yi LOLSAODUS A JT) νὼ QA clAOVe Ae στέον δὲ χαὶ αὐτὴν τὴν λέξιν tod ᾿Αριστοτέλους χαὶ ῥητέον τὰ εἰχότα χαὶ 
rer) > y v \ a ~ > , ~ ς \ , Υ 
én καύτῃ- ett Ἐστι χαὶ ἀπλῶς ed βεβουλεῦσθαι χαὶ πρὸς τι 16 

~ Mo . wa ‘ ~ ~ 5 > , \ > 

τέλος. τὸ ἁπλῶς εὖ βεβουλεῦσϑαι περὶ τοῦ χοινοῦ τέλους ἐστί, τὸ δὲ 
εὖ o \ 

πρός τι εὖ βεβουλεῦσϑαι περί τινος τέλους ἐστίν, 6 ἐστι xat αὐτὸ ἀγαϑόν. 

σπουδάζωσι B: σπουδάζουσι a 37 διαχωρίζων B: χωρίζων a 
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μέρος ὃν TOD χοινοῦ χαὶ εἰς τὸν ἐχείνου ἀπαρτισμὸν συμβαλλόμενον. ἔστι 106° 
τοίνυν ἁπλῶς μὲν εὔβουλος 6 τε ἀπλανῶς τὸ ἁπλῶς τέλος εἰδὼς χαὶ ὁρ- 

ϑῶς ἐπιτηδεύων τὰ πρὸς αὐτὸ φέροντα, πρός τι δὲ εὔβουλος ὁ τὶ ὠφέλι- 
wov ἑαυτῷ ὡς τέλος προϑέμενος χαὶ τὰ τῆς εὐβουλίας φυλάττων παρα- 

5 τηρήματα, ἐν τῷ περὶ τοῦ τοιούτου βουλεύεσϑαι. εἰ δὴ τῶν φρονίμων τὸ 20 

εὖ βεβαυλεῦσϑο at, ἣ εὐβουλία εἴη ἂν ὀρθότης ἢ χατὰ τὸ συμφέρον πρός 
: | τέλος, οὗ ἣ φρόνησις ἀληϑὴς ὑπόληψίς ἐστι. τὰ μὲν μέχρι τοῦδε χατ᾽ 

Ν > , v 

ηγησιν εἰρημένα ἔστιν Us τις φαρμύσαι τοῖς μέχρι τοῦδε τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
> 

“> Ov εἰ 

ny 

τ περὶ τοῦ χαϑόλου εὖ βεβουλεῦσϑαι εἰρημένοις, τὰ 6& ἑξῆς ἔοιχε τῷ 
>] ~ 

10 ὅρῳ ἐφαρμόζειν τῆς χατὰ μέρος εὐβουλίας: ἐπεὶ γὰρ ὅτ πραχτέων χυ- 
\ ρίως ἅπασα βούλευσις, τὰ δὲ πρακτέα χαϑ᾽ ἕχαστα, περὶ τὰ χαϑ᾽ ἔχαστα ἄρα 2 

ἄσα ἢ πᾶσα βούλευσι:. διὸ χαὶ δέον προστίϑεσϑαι τῷ ὅρῳ τῆς εὐβουλίας τὸ 
A ~ τ 5 ~ ἢ 

πρύς τι τέλος. ἐπεὶ δὲ χαὶ τῶν φρονίμων τὸ εὖ βουλεύεσϑαι, δεῖ χαὶ τὴν 

φρόνησιν (ἐν) 7 \ oa Vv ΄ ~ 

ρῳ παραλαμβάνεσϑαι, χαὶ οὕτως ἔσται τέλειος ὃ τῆς έ 

15 εὐβουλίας ὅρος, ἐχτεϑειμένος ὡδί, ὡς ἐνταυϑοῖ ὃ ̓ Αριστοτέλης ἐξέϑετο, ἤγουν 
ὀρϑότης ἢ χατὰ τὸ συμφέρον πρός τι τέλος, οὗ F PPePsicee ἀληϑὴς 

ὑπόληψις, ἢ μὲν ὀρϑότης ὡς γένος ἀντιχειμένη οὖσα πρὸς τὴν διαστροφήν. 

ἥτις ἐστὶν ἀνοιχειότης πρὸς τὸ προχείμενον τέλος χαὶ ἐπιτευχϑῆναι ζητού- 30 

μενον. τὸ δὲ χατὰ τὸ ΒΠ ΠΕ μον πρὸς ay εἰς χαχὺν ἀφορῶσαν χαὶ ἀσύμ- 

20 φόρον βούλευσιν. πρὸς ἣν ὀρϑότης μὲν εἶναι δύναται βουλῆς, ὡς εἰς ἐπι- 

τυχίαν συμβαλλομένη τοῦ PhaPepob, οἷον ὡς εἴ τις περὶ χλοπῇῆς ἀλλοτρίων 

πραγμάτων βουλεύο!το, χαὶ τὸν οἰχεῖον πρὸς τοῦτο τρόπον My τηδεύοιτο. 
ἂν \ > , 4 > 9. \ \ \ ΄ Ee Bro τ δ τοῦτο γὰρ ὀρϑότης μέν ἐστι διὰ τὸ ἄγειν πρὸς τὸ τέλος, περὶ ὃ ἣ βουλή, 

> 5 go . ~ , ~ οὐ μὴν χαὶ εὐβουλία ὅτι μηδὲ ἀγαϑὸν ἐχεῖνο περὶ ὃ τὸ βουλεύεσϑαι, τὸ 85 
\ ‘ \ , , ᾿Ν \ Ἢ RD, \ ὌΝ en ἐν , 

25 πρός τι τέλος, διὰ τὴν περὶ τὸ χαϑόλου βουλήν. τὸ dE οὗ ἢ φρόνησις 

ᾧ 6 
. 

Oa ἀληϑὴς ὑπόληψίς ἐστιν ὥσπερ ἐσχάτη τίς ἐστιν ἐν τ oe τῆς εὐβουλίας 

vou πρὸς τὴν εὐβουλίαν, ὡς ἐν τῷ ὅρῳ τοῦ ἀνθρώπου 
v 

ExOH. πᾶσα γὰρ εὐβουλία τέλος aS τοιοῦτον, 

διαφορὰ ἀντιστρέφο 

τὸ νοῦ χαὶ ἐπιστή 
aS fares 

ay on o 

οὗ ἢ φρόνησις ἀληϑὴς ὑπόληψίς ἐστι χαὶ πᾶν βουλευτόν, οὗ % φρόνησις ὑπ i Ι ἰ ier, i 

σ 

δ ὴ 
30 ἀληϑὴς ὑπόληφψίς sat, εὐβουλίας τέλος ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ 7 φρόνησις 

\ \ ἀπλανῶς ἔχει περὶ τὰ ὀρεχτὰ χαὶ βουλευτά, πάντα τὰ αὐτῇ πρὸς μελέ- 40 

τὴν ἐπιτυχίας προτιϑέμενα δέοντά ἐστι χαὶ ὠφέλιμα χαὶ of τρόποι δέοντες 
ι 

χαὶ τοῖς τέλεσι ἐφαρμόζοντες, Or ὧν at ἐπιτυχίαι προσγίνονται ὑπὸ ἕξεως 

AYAVYS ἐπιτηδευύόμενοι τῆς φρονήσεως. det ἄρα τῇ εὐβουλί (a χαὶ ταύτην 

35 προσχεῖσϑαι τὴν διαφοράν, ὡς οὐσι sade τι ἴδιον διαστέλλον αὐτὴν τῶν 
“τι τ ~ ‘ ἊΝ ΄ 5 , S > A 

ἐχουσῶν μὲν ἕξεων τὴν διαφοράν, λειπομένων δὲ φρονήσεως τὸ ἀληϑὲς 
cr ὑπολαμβανούσης περὶ tod τέλους αὐτῆς, χαὶ tows διὰ τοῦτο ἐν ἀρχῇ τοί 

νοήματος τὸ (ἔτι προτέταχται, ὡς ἔτι προσϑήχης δεομένου τοῦ περὶ εὐ- 45 
i“ tf σ᾽) ς σ » WII) 3 > ~ °° ΖᾺ 3 Ἁ 5 Ἁ ~ βουλίας λόγου, ἵν᾿ ὃ ὅρος αὐτῆς ἀποδοϑῇ, διαστέλλων αὐτὴν ἀπὸ) τῆς 

\ 40 ἁπλῶς εὐβουλίας, 7 τοῦ ἁπλῶς τέλους ἐστίν, ἀλλὰ περὶ τῶν xual Exacta 

4 προϑέμενος B: προϑέσϑαι ἃ 12 προστίϑεσθαι scripsi: προτίϑεσϑαι Ba 14 ἐν a: 

om. B 19 τὸ συμφέρον B: συμφέρον a 30 εὐβουλίας B: εὐβουλία a 

38 ἔτι --- τὴν ἀπὸ (39) a: om. B 40 xatéxacta a: χαϑεχάστην B 
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/ ~ 2 4 ; ΄ p! \ > . 

προτιϑεμένων τοῖς ἀνθρώποις. εἰς αὐ ὠφελίμων τε ὄντων χαὶ διὰ 0» 
tg 

τρόπων δεόντων χατορϑουμένων καὶ διὰ χρόνου προσήχοντος. τὸ πρός τι 
οὖν τέλος ἐν τῷ παρόντι ὅρῳ αὐτῆς λαμβανόμενον, διΐστησιν αὐτὸν ἀπὸ 
τῆς περὶ τὸ ἁπλῶς τέλος γινομένης εὐβουλίας. χαὶ διὰ τοῦτο ἦν avay- 

χαῖον οὕτως δρισϑῆναι αὐτήν. οὕτω μὲν ἡμῖν διὰ τούτων ἐξείληπται 7, 
χαϑόλου εὐβουλία χαὶ ἢ χατὰ Hepes, ὡς περὶ τοῦ ἁπλῶς βουλευτοῦ χαὶ 

o q τῶν χατὰ μέρος βουλευτῶν γεγενημένου τοῦ λόγου. εἰ δέ τις βούλοιτο. SYEV 
ae 

γὶ > 
Evo λήφϑω μὲν τὸ χαϑόλου ὡς ροῦν χαὶ χαϑόλου Bdikeica Ben χαὶ ἐν 

΄ 6 »ν ~ =~ 

μέρει; ὡς τινὸς μὲν ὄντος ἀεὶ περὶ ὃ Poukevousta, παντὸς GE τοῦ τινὸς 

- 
BS ἐς ὃ 6} > ων a j= \ " ΄ " \ ς΄ \~ 

προς χαύηλοῦ αναγομξνηυ. ὡς εἰναι χαὶ TO τὶ βουλευτὸν ὑπὸ τὸ ATAWS 

> ΄ , San Ἁ oO fy 4 > ΄ 

ἀναφερόμενον βουλευτόν. πλὴν τὸ οὕτω χαϑόλου οὐδέποτε ἔσται ἐνέρ- 
ἡ 4 AN) | d \ ~ , ¢ ΄ ἵεια, οὔτε μὴν | βουλὴ περὶ τοῦ χαϑόλου βουλευτοῦ, διότι of x 

᾿ς - \ 5 , χαὶ βουλευόμενοι τῶν χαϑ᾽ Exacta, χαὶ ἃ πράττουσι χαὶ περὶ ἃ βουλευόν- 

ται πάντα τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα. ὃ δὲ λέγομεν ἁπλῶς τέλος χαὶ ἁπλῶς Bov- 

λευτὸν οὐχ οὕτως ἁπλῶς ἐστιν ὡς ἐννοηματιχόν, ἀλλ΄ ὡς ὅλον 
) σ ΄ > , 

ta xa’ Zxastov βουλευτὰ ὡς εἰς ὅλον μέρη ἀνάγονται εἰς αὐτό, εἰ μετὸ 
΄ , ΄ > > \ ἡ τς , Ξ 

φρονησεώς τέ εἰσιν opexta χαὶ ἢ φρόνησίς ἐστιν ἢ τὰς ἐπιτυχίας κατορ- 

ϑοῦσα αὐτῶν. 

p. 1142034 Ἔστι δὲ χαὶ ἣ σύνεσις χαὶ ἢ ἀσυνεσία, xa ἃς λέ- 
Ἴομεν συνετοὺς χαὶ ἀσυνέτους, οὔϑ᾽ ὅλως τὸ αὐτὸ ἐπιστ ἤμη ἣ 

δόξῃ (πάντες γὰρ ἂν ἦσαν συνετοί) οὔτε τις μία τῶν χατὰ μέ- 

ρος ἐπιστημῶν, οἷον ἣ ἰατριχὴ τ: ὑγιεινῶν ἄν ἦν ἣ τεωμε- 

τρία περὶ μεγέϑη. οὔτε γὰρ περὶ τῶν αἰεὶ ὄντων χαὶ ἀχιν ἡ- 

τῶν ἣ σύνεσίς ἐστιν οὔτε περὶ τῶν γιγνομένων ὁτῳοῦν ἀλλὰ 

περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις χαὶ βουλεύσαιτο. 

ς \ Στ - ~ > ~ \ > 

ὡς xat ἐπὶ τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν γενιχὰς ἐ 

σωφροσύνην διχαιοσύνην, ἐλαμβάνομεν δὲ χαὶ ἑτέρας ΩΡ ΑΝ, 
\ , ὶ ριότητα μεγαλοπρέπειαν τσ το οὕτω χαὶ ἣ φρόνησις, ἀρετὴ οὖσα 

΄ ς΄ ? ~ 

ἐννοηματιχὴ xat γενιχή, ἔχει On αὐτὴν ἀναφερομένας τὰς ae avtadba 
Ψ . ΄ »} i > , \ ΄ 

λαμβανομένας, εὐβουλίαν ἀγχίνοιαν σύνεσιν συγγνώμην. περὶ ὧν ὃ ᾿Αριστο- 

τέλης ἐνταῦϑα διδάσχει, τὰς μὲν ἤδη παραδοὺς χαὶ δρισάμενος, περὶ δὲ 
~ > Chen / ~ 

τῶν τὰς ἀποδείξεις ἑξῆς ποιούμενος. ὥσπερ τοίνυν περὶ τῆς εὐβουλίας 

διδάσχων διέστησεν αὐτὴν ἀπὸ ἐπιστήμης χαὶ δόξης χαὶ εὐστοχίας χαὶ 

4 γινομένη εὐβουλία B 7 τῶν Β: τοῦ ἃ 9 τοῦ Β: om. ἃ Ι0 τὰ 

om. ἃ βουλευτὰ B: βουλευτὸν a 22 post οἷον add. χατὰ μέρος, οὔτε ἃ: om. 

et Aristoteles ἡ ἰατριχὴ B et Arist. codd. KOM»: ἰατρικὴ a et Arist. vulg. 

ὑγιεινῶν a et Arist.: ὑγιεινὸν B ἂν ἦν B: yap ἂν ἦν a et Arist. codd. LOMbOb: om. 

Aristot. vulg. 23 μεγέϑη B et Aristot. cod. KbOb: μεγέϑους Aristot. vulg.: μεγέϑη 

yap a et Arist. Mb 24 γενομένων B étwodv Ba et Arist. codd. LX Ob: ὁτουοῦν 

το 

Arist. vulg. 25 βουλευσ.. tat B 26 πραχτιχῶν a: πραχτῶν B 

50 

aztovtes 1077 

10 
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ἑτέρων γενῶν, διάφορον δείξας αὐτὴν ἑχάστης Exetvwy, εἶτα τὸ γέν vas αὖ- 107 
B) 

χαὶ τῆς εὑρὼν χαὶ τὰς ἁρμοττούσας αὐτῇ συστατιχὰς ἘΠ. 2: συναγα᾽ 

ἁρυοδίως ταύτας τῷ as συνϑέμενος τὸν οἰχεῖον ὅρον αὐτῆς ἀπο 
aaah peo = 

TO αὐτὸ TOLE x R - ὭΣ a 
«τῷ 

a Cc < © ( 3 wy a SN on () (νυ τὰ a - < ον σύνεσις χαὶ 7% avtt- 90 

ὃ ὃ χειμένη αὐτῇ ἘΠ βίο: ἐχ τῶν μετεχόντων αὐτῆς, ads ἐξ αὐὖ- 
A 

TOY παρωνύμως συνετοὺς χαὶ ἀσυνέτους χαλοῦμεν. ποιοὶ γὰρ ὁ συνετὸς 
\ -" ~ ΄ > 5 Ἃ χαὶ ὁ ἀσύνετος, ἀπὸ τῆς συνέσεως χαὶ OnE ὀνομαζόμενοι, οὐχ ἂν 

2 - , 

ὃὲ οὕτως ἐξ αὐτῶν ποιοὶ ὠνομάζοντο, εἰ μὴ ποιύτητες 
\ ΄ Ε] ΄ ΄σ ~ - 

χαὶ Ἢ AGVVEGLA. οὕτω δείξας ὅτι εἰσί, ζητεῖ ἐφεξ iS 

ἦσαν 7 σύνεσις 
στιν 7 σύνεσις, χαὶ 

RQ. ὦ 

, > , 4 - ~ 

10 πρὸ τούτου δείχνυσι τί οὐχ ἔστιν, ἵνα τῶν τριῶν ἀποχωρίσας αὐτὴν γε- 
νῶν, τὸ οἰχεῖον χαὶ 7 merges ἐς προσαρμόσῃ αὐτῷ, χαὶ οὕτω τὰς οἰχείας δια- 25 

΄ τί φορὰς ἐπαγαγὼν τέλειον αὐτῆς ἀποδώσει τὸ στιν, ὃ χαὶ ἐπὶ τῆς εὐβου- 

Moe ἐποίησε. φησὶ τοίνυν ὅτι οὔτε ὅλως τὸ αὐτὸ ἐπιστήμῃ ἢ δόξῃ 7 

σύνεσις. εἰ γὰρ τὸ αὐτὸ ἦν, ἦσαν (ἂν) πάντες συνετοί τινες ἢ οἱ ert; 
ξ =; eis. x ed = διὰ συ ΟΝ BEN ε ΡΎΣΕΩΣ 

15 στάμενοι 7 δοξάζοντες 7 ὅλως χαὶ χαϑόλου 6 ἐπιστάμενος ἣ δοξάζων 
2 , ἐτύγχανε συνετὸς οὔτε τις pla τῶν χατὰ μέρος ἐπιστημῶν. ἐπιστήμας 

δὲ ἐνταῦϑῦα χοινῷ λόγῳ χαὶ τὰς τέχνας φησί. διὸ χαὶ τὴν ἰατριχὴν ὡς 
> ΄ > nN ¥ ΄ σ ~ 2 ΄ > a \ 
ἐπιστήμην παραλαμβάνει. ἔστι yap τις ὅρος τῆς ἐπιστήμης, zal? Gv xat 30 - 

ς 

΄ ΄ τα > > 
¢ 
~ τέχναι ταῖς ἐπιστήμαις συντάσσονται. οὗτος dé ἐστιν ὁ λέγων ὅτι 

20 ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ πρώτων χαὶ δευτέρων τάξιν ἔχουσα. πᾶσα γὰρ τέχνη 
΄ te ~ ΄ ε 

χαὶ πᾶσα ἐπιστήμη τάξιν ἔχει τῶν παρ᾽ αὐτῇ παραδεδομένων, ὡς τὰ μὲν 
~ 4 ἊΝ ’ 2 Ἁ > ~ 4 

πρῶτα τάττεσϑαι, τὰ ὃὲ wet αὐτὰ μὴ LE Ὴν τῶν δευτέρων χατορ- 
ς ᾿ᾳ 2 ~~. ems ΝΕ Δ Si 7 wv , 

ϑοῦσϑαι, μὴ προηγησαμένων τῶν προτέρων. δείχνυσι GF ὅτι οὔτε τέχνη 

πιστήμη ἐστὶν 7% σύνεσις bie: τῶν ἜΣ Σ οΣ ταῖς τέχναις ual ταῖς 2 

2 > rs > \ oH VG \ ~ 25 or at εἰ γὰρ ἣν ἀν ne ἂν περὶ ὑγιεινῶν χαὶ voow- 35 
, 

xh, 
/ x ΄ VW. Vv ΄ 7 4 

δῶν χαὶ οὐδετέρων, εἴτε σωμάτων εἴτε διαιτημάτων εἴτε φαρμάχων εἴτε 
ἄλλων τινῶν ini ὧν ἘΝ ὧν τῷ λαμβάνει 7 ἰατριχή, εἰ ὃὲ γεωμετρία, 

περὶ μέγεϑος ἂν χατεγίνετο, περὶ ταῦτα γὰρ ἣ γεωμετρία, ὧν τὰ. μὲν 
\ ‘ > v > 5 " ΖΝ , 

ate ὄντα εἰσὶ χαὶ ἀχίνητα, ἤτοι zat οὐσίας ἀμετάβλητα, οἷα τὰ οὐράνια 
a Ὁ "τ ~ = \ 

30 σώματα, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ []ερὶ οὐρανοῦ δείχνυσι. ταῦτα yap εἰ χαὶ χατὰ 
΄ ~ ΦΧ ? > ἣν, ΄ ΄ 2) Vv \ τι τόπον χινεῖται, ἀλλὰ χατ οὐσίαν ὡσαύτως ἀεί φησιν ἔχουσι, χαὶ χατὰ 40 

>) Le 

τόπον δὲ χινούμενα, οὐ χαϑόλου χινούμενα ἀλλὰ χατὰ μόρια, χατὰ δὲ 

τὰς ὁλότητας ἐν ταὐτῷ μένουσι, τοὺς τόπους οὐχ ἐξαλλάττοντα. χαταγί- 
Ἐξ ς f γεται οὖν ἢ γεωμετρία Real poe ἐπίπεδα TE χαὶ ἱ 

Ξ ΄ 

85 ὡς χύχλους χαὶ τρίγωνα χαὶ τετράγωνα χαὶ τὰ λοιπὰ σχήματα, ἃ μεγέϑη 
x A > 

ὄντα ϑεωροῦνται xat ἐπιφο τ μὴ χα τὸ τέλειον ἐν μεγέϑεσι. τὰ 
(ap τρία πάντῃ χαὶ τὸ τρεῖς πάντῃ χαὶ τὸ χατὰ τρία διαστατὸν πάντῃ 

τε διαστατὸν χαὶ μεγέϑει τέλειον, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ [Περὶ οὐρανοῦ χαὶ 45 

2 αὐτῇ 8: αὐτῆς Β 4 τί Β: ὅτι ἃ 8 ὠνομάζοντο B: ὀνομάζονται a 

11 προσεχὲς B: προσεχῶς a 12 ἀποδώσει Β: ἀποδίδωσι ἃ 15 δοξάζοντες B: οἱ 

δοξάζοντες ἃ 28 χατεγίνετο B: χαταγίνεται ἃ 30 Περὶ οὐρανοῦ] A ὃ p. 270214 sqq. 

do ἐξαλλάττονται a ot τὸ Β: τὰ ἃ 38 μεγέϑη ἃ Περὶ οὐῤανοῦ] Al p. 26849, 

ubi F codex to τρεῖς: τὸ τρὶς Arist. vulg. 
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ἘΞ. Ngee διξίλ a a \ στε en δέ ni σΌ , ἘΦ λίνδρυ a 107: 

περι TOUTOD OLEL NPE, χαὶι περ! GTEPSEA GS, OLOV PALOas χὺ ἰνοροὺς χυ ‘ 

βους χώνους πυραμίδας χαὶ τὰ τούτοις δμοταγῆ, ἃ χατὰ τρεῖς ϑεωρούμενα 

διαστάσεις στερεὰ ὀνομάζεται, μῆχος βάϑος χαὶ πλάτος ἔχοντα. ὧν τὰ 
) > > Φ 

μὲν οὐράνια ὡσαύτως ἔχειν ast φησι χαὶ xat οὐσίαν εἶναι ἀχίνητα. εἰσὶ 
δι ’ a 4 ‘ ΄ \ i“ » \ \ > ὃὲ τούτων ἃ χαὶ γίνεταί τε χαὶ φϑείρεται, ota τὰ μεγέϑη τὰ ἐν ταῖς γε- 

Ἁ rr >a , ‘ , 

περὶ ὧν οὐδετέρως τὴν ϑεωρίαν 
' 

΄ 

ποιεῖται ἢ σύνεσις, ἀλλὰ περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις χαὶ βουλεύσαιτο. 

νηταῖς χαὶ φϑαρταῖς οὐσίαις γινόμενα, 

p-114326 Διὸ περὶ αὐτὰ μὲν τῇ φρονήσει ἐστίν, odx ἔστι δὲ 
ὑτὸν σύνεσις καὶ φρόνησις. ἣ μὲν γὰρ ξροχῆσι: ἐπιταχτιχή 
ὲ : 

aA Rg - ti yap Set πράττειν ἡ μή; τὸ τέλος αὐτῆς 

vr Oy εἢ 

Ν 
χριτιχὴ μόνον: ταὐτὸ γὰρ ξύνεσις χαὶ εὐξυ 

γὰρ οἱ συνετοὶ χαὶ εὐξύνετοι. 
- [0] a < - Tay 

lA X\ δι e \ \ > \ Tr 5) 5 * ~ 

Attia μὲν δὴ at χατὰ τὰς ἀρετὰς ἕξεις τῶν ἐξ αὐτῶν προϊουσῶν 
» 

προχειρίσεων ἤτοι ἐνεργειῶν: | χαὶ φύσει πρότεραι. εἴπερ αἴτιαι, ὡς ὃξ 10τν 
ε 

πρὸς ἡμᾶς, πρότεραι τῶν ἕξεων at ἐνέργειαι. ὅτι χαὶ αἰσϑήσει χαταλαμ- 

βάνονται. αἱ δὲ προχειρίσεις ἐν τοῖς epee” εἰσι, περὶ ἃ χαταγίνονται. 
i 

Oto τὰ Ae ieee ἡμῖν γνωριστιχὰ τῶν Q 
Ἅ IQ ΄ > ΄ -᾿ 

τὰ δὲ πράγματα αἰσϑητά. dt 
σ , \ a c or > ΄ Ν A > \ ~ 

ἕξεων γίνονται, περὶ ἃ at ἕξεις τὴν ἐνέργειαν κέχτηνται. διὸ χαὶ ἐπὶ τῆς 
συνέσεως τὰ πράγματα παραλαμβάνει, περὶ ἃ ἢ σύνεσις eee ἵν᾽ 
ἐξ αὐτῶν ἡμῖν γνωρίσῃ τὴν σύνεσιν. περὶ ἐχεῖνά φησι τοίνυν αὐτὴν χα- 

ταγίνεσϑαι, περὶ ὧν ἀπορήσειεν ἄν τις χαὶ βουλεύσαιτο. ταῦτα δέ ἐστι 
oe a τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἃ καὶ ἐπίσης ἐνδεχόμενα λέγεται διὰ τὸ οὐχ ἧττον οὔτε τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐπίσης ἐνδεχό; eye ιὰ τὸ οὐχ ἧττον οὔτε 

μᾶλλον ἐνδέχεσϑαι αὐτὰ εἶναι ἢ μὴ εἶναι. περὶ τούτων γὰρ ἀποροῦμεν 

χαὶ ζητοῦμεν χαὶ pete usta, ὥστε χοινωνεῖ 7 σύνεσις TH φρονήσει χατὰ 
΄ , tg > ε- τὰ ὑποχείμενα, εἴ γε χαὶ ἢ φρόνησις περὶ τὰ οὕτως ἐνδεχόμενα ποιεῖται 

‘ i 

τὰς προχειρίσεις. οὔτε γὰρ περὶ τῶν ἀναγχαίων ἄν τις βουλεύσαιτο συνε- 

τὸς ἀνὴρ οὔτε περὶ τῶν ἐνδεχομένων μέν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ (68) ἢ ὡς ἐπ᾽ τὴ ρ OUTS πέρι τ ξ Lowe Ey, ς 81 tO ) S) Ἢ ὡς oT 

σαιτό τις xdvuy Bov- 
~ 

‘ \ Ἁ ied wv Ἃ σ Ἃ 

ττὸν (τὰ μὲν totais ΠΝ ἕξει, xav βουλεύ 

λ πὲρ γῆν ἐστιν, ἢ περὶ 
4 > ay >) la 

λεύσαιτο), οἷον περὶ τοῦ ἡμέραν εἶναι, ef ὁ ἥ [ 

τοῦ μετὰ τὸ ἔαρ ϑέρος γενέσϑαι, οὔτε περὶ τοῦ εἰ τὸ ἐσόμενον παιδίον 
v bY κω 

ἀποβήσεται πεντ EEL. οὔτε μὴν et τ πενταδαάχτυλον" τὰ τοιαῦτα 

περὶ ἐχείνων δέ τις χαὶ ante χαὶ βουλεύεται, ἃ ex τῆς αὐτοῦ 
χαὶ βουλεύσεως ἀποβαίνειν ἐνδέχεται. ὡς αὐτὸς βουλεύεται. περὶ τὰ τοι- 

αὖτα τοίνυν ἣ σύνεσις. οὕτω μὲν οὖν αὐτὴν τῷ οἰχείῳ ὑποχειμένῳ ὑφί- 

στησι χαὶ τῶν ἄλλων ὑύσωησο ἕξεων, ὅσαι περὶ τὰ τοιαῦτα μὴ χαταγί- 
γηνται. ἐπεὶ δὲ περὶ τὰ τοιαῦτά ἐστι χαὶ ἢ φρόνησις, διαστέλλει χαὶ ex 
ταύτης τὴν σύνεσιν, χατὰ τὸ διαφ φορὰν ἔχειν ταύτας ἀμφοτέρας περὶ τὰ 

αὐτὰ τὴν ἐνέργειαν, ὃ εὑρεῖν ἔστι χἀπὶ τῶν ἐπιστημῶν πολλάχις χαὶ τῶν 

10 

. 1 

90 

‘ 
τα 

αὐτὰ Aristoteles 11. 12 xat γὰρ οἱ Ba et Arist. cod. Lb: χαὶ Aristoteles vulg. 19 παρα- 

λαμβάνει a: καταλαμβάνει B 27 δὲ a: om. B 38 διαφορὰν B: διάφορον a 
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10 

τεχνῶν. ἔστι γὰρ xal ἐπιστ 

μενον, διαφερούσας δ᾽ ἀλλήλων τῷ ἄλλως χαὶ ἄλλως ποιεῖσϑαι περὶ αὐτὸ 

τὴν ἐνέργειαν, χαὶ τέχνας ὡσαύτως: ἐπιστήμας μέν, ὡς περὶ μέγεϑος 

ἀστρονομία χαὶ γεωμετρία, ἢ μὲν ὡς περὶ ἀχίνητα, ἢ δὲ ὡς περὶ χινού- 

μενα: χαὶ ἀριϑμητιχὴ χαὶ ἁρμονιχὴ πρὸς ἀριϑμούς, ἀλλ᾽ ἢ μὲν χαϑ᾽ 
αὑτοὺς αὐτούς, ἢ δὲ ὡς ἐν σχέσει ϑεωρουμένους τῇ πρὸς ἀλλήλους" 

τέχνας δέ, ὡς ἐπὶ γραφύιῆς χαὶ ἱστουργιχῆς, περὶ χρώματα γὰρ ἀμφότεραι, 
GAR ἢ υὑὲν ἵνα ἸραψῚ χαὶ etxovton, 7 δὲ ἵνα τοῖς ὕφεσιν ἣ ἐρίοις ἢ ση- 
ριχοῖς νήμασιν ἣ χαὶ τοιούτοις ἑτέροις διαφόρους χρόας ἐπιϑῆται. χαὶ 

περὶ τὸν πηλὸν χηροπλαστιχή τε χαὶ σχευοποιητιχή, ἀλλ ἢ μὲν ἵνα ζῴων 

υἱμήσεις ἐργάσηται, ἣ δ᾽ ἵνα σχεύη πρὸς χρῆσιν ἀνθρώποις. τὴν μὲν 

οὖν φρόνησιν ἐπιταχτιχὴν εἶναί φησι, τέλος ἔχουσαν τὸ τί δεῖ πράττειν 7, 
υή. τὸ γὰρ πραχτέον χαὶ μὴ πραχτέον ex τῆς ζητήσεως ἐφευρίσχουσα, 

μὲν πράττειν ἐπιτάττει, τοῦ δὲ ἀπέχεσϑαι. ἣἥ δὲ ξύνεσις χριτιχὴ 

μόνον, ἥτοι χαταλαυβάνουσα xat χρίνουσα τὸ σχοπηϑὲν χαὶ ἐπιταχϑὲν 

ὑπὸ τῆς φρονήσεως ὡς ἀναγχαῖον εἶναι, πρῶτον μὲν τὴν φρόνησιν ζητῆ- 

σαι χαὶ εὑρεῖν τὸ δέον χαὶ συμφέρον χαὶ ὠφέλιμον, χαὶ περὶ αὐτοῦ ἐπι- 
τάττουσαν ἀποφήνασϑαι, τὴν Ge σύνεσιν μετὰ ταῦτα τοῦ πράγματος τελε- 

σϑέντος χρῖναι τὸ ἐπιταχϑὲν χαταλαβοῦσαν, ὡς ἔχε: χαλῶς ἥ τε περὶ ad- 

τοῦ βούλευσις χαὶ αὐτό, ἤγουν τό τε τέλος χαὶ ὃ τρόπος, δι᾽ οὗ χατώρ- 
ϑωται. τὸ δέ ταὐτὸ γὰρ ξύνεσις χαὶ εὐσυνεσία διὰ τὴν πρὸς ταῦτα 
διαφορὰν εἴρηται τῆς βουλῆς χαὶ εὐ ΟΠ ΤΣ ὡς γὰρ ἐπ᾽ ἐχείνων φησίν, 

ὡς γένος ἦν ἢ βουλὴ εὐβουλίαν περιέ τ χαὶ χαχοβουλίαν, οὕτω χαν- 
ταῦϑα γένος ἢ σύνεσις εὐσυνεσίαν χαὶ ἀσυνεσίαν περιέχουσα. ἀλλ ἐπεὶ 

δ b ey ὦ la i bi 5 Qi ἊΣ) σ σ ΄ ζῚ ~ 

wy ἐνδέχεται σύνεσιν εἰναι φαύλην, ἀγαϑὴ ὃ ἕξις ἅπασα, σύνεσις ὀρϑῶς 

ἅπαν χαταλαμβάνουσα χαὶ eae τὸ βεβουλευμένον xat ἐπιτεταγιβενον, 

εἴτε χαλῶς βεβούλευται χαὶ ἐπιτέταχται παρὰ τῆς φρονήσεως, εἴτε παρὰ 

τῆς ἀφροσύνης χαχῶς, οὐχ ἐνδέχεταί ποτε αὐτὴν χοινωνεῖν τῆς φαυλότης 

τος. δείχνυσι δὲ τὸ ταὐτὸν εἶναι εὐξυνεσίαν χαὶ σύνεσιν ἐχ τῶν μετεχόν- 
ὃ - \ e , . > 

των αὐτῆς. χαὶ γὰρ οἱ συνετοί, φησί, xat εὐξύνετοι, ὡς μὴ ἐνδε- ἝἜ 

χύόμενόν ποτε ἄνδρα συνετὸν ὑπάρχειν χαχοσύνετον. 

ε Υ1 >»? Ψ \ yv \ f v A hd ΄ 

Ρ. 1143211 Eott δὲ οὔτε τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν οὔτε τὸ αμβά- 

νειν ἣ σύνεσις: ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ μανϑάνειν λέγεται συνιέναι, 
if, ~ ~ , σ ~ ~ ~ gs > \ 

ὅταν χρῆται τῇ ἐπιστήμῃ, οὕτως ἐν τῷ χρῆσϑαι τῇ δόξῃ ἐπὶ 

τὸ χρίνειν περὶ τούτων περὶ ὧν ἣ φρόνησίς ἐστιν. ἄλλου λέγον- 
ἈΝ ᾿ ~ \ ‘ Ge ~ ~ 5 Ld Ξ ‘ >] 

TOS, “at “xptvety χαλῶς TO YAP εὖ TH χαλῶς ταῦτο. χαὶ ἐν- 
~ , wv ΄ ? b] ΄, > ~ 

τεῦϑεν ἐλήλυϑε τοὔνομα ἣ σύνεσις, xad ἣν εὐσύνετοι, EX τῆς 

ἐν τῷ μανϑάνειν: λέγομεν γὰρ τὸ μανθάνειν συνιέναι πολλάκις. 

“δὰ 

Περὶ τὰ αὐτὰ χαταγίνεσϑαι εἰπὼν σύνεσιν χαὶ φρόνησιν, ἔδειξεν ἀλλή- 

 ἱστουργιχῆς B: ὑφαντιχῆς ἃ: (γναφιχῆς Vat. 1622) 9 ἐπίϑηται Β : ἐπιτίϑηται a 18 

πράγματος τελεσϑέντος B: om. a 19 χαταλαβοῦσα a 30 φησι B: gant a 

δ ~ \ \ 7 gest εἶ Ὑ ΄ 4 rr 

μας εὑρεῖν περὶ TO αὐτὸ μὲν οὐσας ὑποχεί- 10τν 

25 

30 

35 

45 
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λων εἴδει διαφερούσας τῷ ἄλλως χαὶ ἄλλως αὐτὰς περὶ τὸ αὐτὸ καταγί- 101ν 
γεσϑαι, τὴν μὲν ὡς ζητοῦσαν χαὶ εὑρίσχουσαν τὸ δέον χαὶ περὶ αὐτὸ ἐπι- 50 

» a) \ c ΄ \ > / 3247, Cow e Wes 

τάττουσαν, τὴν GE ὡς χρίνουσαν τὴν ἐχείνης ἐνέργειαν. ᾧ ἕπεται χαὶ 7 

ξεως χαὶ τοῦ τέλους, ἣ 
os 

χατὰ χρόνον res ἢ μὲν yap πρὸ τῆς πρ 

5 φρόνησις, ἢ δὲ μετὰ τὴν πρᾶξιν χαὶ τὸ τέλος. 27 
sae γειν THY φρόνησιν χαὶ ἕτερον τὸ ἔχειν αὐτήν, δείχνυσιν. ὡς οὐδέτερον τού- 

των ἐστὶν 7% σύνεσις. τὸ μὲν γὰρ λαμβάνειν τὴν φρόνησιν ἐν τῷ γίνεσϑαι 
~ 4 ~ \ r y ΄ " 2 2 Bes ~ τῇ ψυχῇ τὴν φρόνησιν εἴρηται, μήπω | οὔσης ἐν αὐτῇ τῆς φρονήσεως. 108: 

΄ » 

εἰ yap γίνεταί tt, xal οὐκ ἔστιν. ἐπεὶ οὖν ἐν ταῖς ῶ ῳ TUT γαῖς χαὶ τοῖς χε- 
10 λεύσμασι τῆς φρονήσεως 7 σύνεσις ἐπιφέρεται, εἰ εὖ ἔχουσα χρίνουσα, 

πῶς ἂν εἴη σύνεσις τὸ λαμβάνειν τὴν φρόνησιν, ὅ ἐστι φρονήσεως τῶ σις 
χαὶ πρότερον τῷ χρόνῳ φρονήσεως. ὅτι cued φρόνησις: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 

ἔχειν τὴν φρόνησιν σύνεσις: ἦν γὰρ ἂν ταὐτὸν τῇ φρονήσει, καίτοι ὅτι 
͵ cr 

o 
σ a/7> wv \ Vv \ , ied ~ 

STEGOV OSOELATAL. ETL TO ξχξιν τῊν φρόνησιν GU. τῇ 
ς i ‘ il 

φρονήσει χαὶ οὐδ 

15 Tepov οὐδετέρου οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον. 7% δὲ σύνεσις χρίσις οὖσα 

τῆς ἐνεργείας χαὶ τοῦ τέλους τῆς φρονήσεως ὕστερον, ἤγουν τῆς 
> / , \ on / δ Δ Ve ΄ > te 3 οἰχείας ἐνεργείας χαὶ τοῦ τέλους. ἢ δὲ ἕξις τούτων προτέρα. εἰ οὖν ταὐ- 

τὸν τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν χαὶ ἣ σύνεσις, ἔσται 7H σύνεσις ἅμα τῇ φρο- 
la Vv ΄ Oo ~ ΄ \ ao ~ ΄ γήσει, ὥστε ἔσται ἢ σύνεσις ἅμα τε τῇ φρονήσει χαὶ ὕστερον τῆς φρονή- 

20 σεως" ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον: οὐχ ἄρα ταὐτὸν τὸ ἔχειν a σύνεσιν χαὶ 7 10 
4 c Lf Vv “- ΟΣ » ὙΖΟΗ͂ ἡ “- 2 > ~ > σ \ , 

φρόνησις. ἔτι πᾶσα ἕξις αἰτία “ὦ ἐξ αὐτῆς ἐνεργείας, ὥστε χαὶ 7 φρό- 

γησις. εἰ οὖν ἣ ξύνεσις τῇ ἐνεργείᾳ τῆς φρονήσεως ἷ 
ἢ τῆς φρονήσεως ἐνέργεια τῆς ξυνέσειως: ὥστε 7 ἕξις αὐτῆς πολλῷ προ- 

’ ~ e ΄ Ἷ > PEN) δι σ 7 ΒΥ ὦ 

τερα TIS GUVEGEWS ἔστιν. SOEL ίχϑη OF GAUA ταὐτῃ Elvat τὸ EYEtv τὴν φρο- 

τῷ σι γησιν, πολλῷ ἄρα προτέρα τῆς συνέσεως χαὶ τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν. εἰ 

δέ τις τοῖς λεγομένοις ἐφίστησιν, ὅτι ἕξις ἢ σύνεσις ὥσπερ δὴ χαὶ ἢ φρύ- 

γησις, χαὶ ὡς ἕξις ζητεῖται, εἰ ταὐτὸν τὸ ἔχειν τὴν φρόνησιν 7 τὸ λαμβά- 
γειν τὴν φρόνησιν, ἐνταῦϑα (δὲ) ἢ ἐνέργεια τῆς συνέσεως πρὸς τὴν ἐνέργειαν 15 

εἴληπται χαὶ τὸ τέλος τῆς φρονήσεως (ἔδει 
: 

δὲ τὴν ἕξιν ληφϑῆναι" τοῦτο 
2 EE ee ont a Σ oe aS on A ee ee 30 γὰρ TPOGEXEtTO εἰς ζήτησιν), πρὸς τοῦτό φαμεν, ὡς εἰ 7 ἐνέργεια τῆς 

/ ~ ~ , 

συνέσεως ὑστέρα φύσει τῆς ἐνεργείας ἐστὶ xal tod τέλους τῆς φρονήσεως, 
δου σ \ ig σ - σ᾿ - Vv ~ ΄ iy ΄ 

δῆλον ὅτι χαὶ ἢ ἕξις τῆς ἕξεως χαὶ τοῦ ἔχειν χαὶ τοῦ λαμβάνειν τὴν φρό- 
\ σ. fot ee veal 2 A. or 

γησιν. ὧν γὰρ ἕξεων at ἐνέργειαι τάδε τινὸς ὕστεραι, χαὶ at ἕξεις αὐ- 
, [ὦ Op "» " ΄ ς:ὰ 

ταὶ δηλονότι ἐχείνου ὕστεραι. εἰ γὰρ αἱ ἕξεις ἢ ἅμα 7 πρότεραι, at δὲ 20 

85 ἐνέργειαι ὕστεραι, ἵνα ἐνεργήσωσι πρὸς τὸ ἐνεργεῖν, ἵνα μὴ τὸ μάταιον ἕξουσ 
~ , “ , Vv ΄ b) o » c 

ἧς ὑπάρξεως, ἢ μάτην ἔσονται, (Ὁ *+*) ἃ ἄμφω ἀδύνατα: ὕστεραι ἄρα at 

Gers ἐχείνων τῶν ἕξεων ὧν αἱ ἐνέργειαι τῶν ἐνεργειῶν χαὶ τῶν τελῶν 
« 9 \ \ ~ Vv \ / WF ‘ ~ 5 , } δὰ 

ὕστεραι, ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἔχειν τὰς προτέρας ἕξεις χαὶ τοῦ λαμβάνειν αὐτάς. 
wv , vw ‘> . Vv 

ὅτι OF χαὶ TO ἔχειν τὴν φρόνησιν ἄλλο παρὰ τὴν φρόνησιν, πρόδηλον ἔσται 

2 αὐτὸ ἃ: αὐτὴν Β 9. 10 κελεύσμασι B: ἀποτελέσμασι ἃ 10. post ὕστερον 

add. τουτέστιν ἡ φρόνησις ἃ: om. Β 23 ἡ ἕξις Β: εἰ ἐξ a 28 ἐν- 

ταῦϑα δὲ ἃ: ἐνταῦϑα B 36 lacunam ἱπαϊοανὶ 37 ἐνέργειαι τῶν B: ἐνέργειαι 

χαὶ τῶν ἃ 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 24 
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ἐχ τῶν χαϑ᾽ ἕκαστα, τὴν σαφεστέραν μεταχειριζομένοις τῶν χατηγοριῶν. ἣ 108r 

δ᾽ ἐστὶν ἢ δηλοτέραν ταῖς ψυχαῖς ἑαυτῆς παρέχουσα τὴν χατάληψιν. τοί- 
γυν ὡς ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἕτερον χρυσὸς χαὶ τὸ ἔχειν χρυσόν, χαὶ ἕτερον 

ἱμάτιον χαὶ τὸ ἔχειν ἱμάτιον, χαὶ ἕτερον ἵππος χαὶ τὸ ἔχειν ἵππον, καὶ 
ἐπὶ πάντων οὕτως, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἕξεων χαὶ τῶν λοιπῶν, ὅσα ἐν ὑπο- 

χειμέναις οὐσίαις τὴν ὑπόστασιν ἔλαχεν, ἕτερον πιστή ἢ χαὶ τὸ ἔχειν 
ἐπιστήμην, χαὶ ἕτερον «ἀρετὴ χαὶ τὸ ἔχειν ἀρετήν, χαὶ ἕτερον ἀριϑμὸς χαὶ 
τὸ ἔχειν τὸν ἀριϑμόν. τὸ μὲν γὰρ δηλοῖ τὸ πρᾶγμα ἁπλῶς, ὃ τοῦ ὑπο- 

χειμένου Des ὕπαρξιν δέεται, τὸ δὲ αὐτό τε τὸ πρᾶγμα χαὶ ὅτι ἐν ὗπο- 
Ld > 

ὍΣΣ ΤΕ ἐστίν, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν τὸ χτῆμα τε χαὶ τὸν χτήτορα, οἷον 

χρυσὸν ἣ τὸν ἵππον ἣ τὸ ἱμάτιον χαὶ ὃς αὐτὰ χέχτηται. ἀλλ᾽ ἐπανι- 

τέον ἐπὶ τὰ ues εἰπὼν ὃ "Ἀρισνοτεχης τὰ εἰρημένα, ἑξῆς ποιεῖται 
σαφεστέραν τὴν περὶ τὴν σύνεσιν ἔννοιαν, τὴν ἐπιστήμην λαμβάνων χαὶ τὴν 

υάϑησιν. ὥσπερ γάρ, φησίν, ὅταν ὃ διδάσχων χρῆται τῇ ἐπιστήμη» 

τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα μαϑητὴν λέγομεν ξυνιέναι, ἀντὶ τοῦ μανϑάνειν 

τὸ ξυνιέναι παραλαμβάνοντες, οὕτως ὅταν 6 φρόνιμος ἐπιτάττῃ περὶ τοῦ 
τέλους Ἶ τοῦ τρόπου τῆς πράξεως τῆς ἀγούσης πρὸς τὸ τέλος χαὶ εἴη τις 
τῇ οἰχείᾳ δόξῃ ete ὀρϑῶς χαὶ ὡς δέον, λέγομεν ξυνιέναι αὐτὸν χαὶ 

cv τὰ παρὰ ἄλλου λεγόμενα χαὶ ἐπιταττόμενα χρίνοντα χαλῶς. τὸ γὰρ ε 
- ~ > / a χε ἘΝ τυ ΔΝ εἶ > δ 3 A led l4 \ 

τῷ χαλῶς ταὐτό’ τοῦτο προσέϑηχε διὰ τὸ εἶναι τὸν αὐτὸν ξυνιέντα (καὶ 
εὐξύνετον, χαὶ ἐντεῦϑέν φησι ληφϑῆναι τὸ τῆς συνέσεως ὄνομα, Ex τοῦ μαν- 

ϑάνειν τὸν ἐπιστήμονα ξυνιέναι τὸν οὕτως ξυνιέντα. χανταῦϑα γὰρ ἐπὶ 

τῆς φρονήσεως a jen Gh ὥσπερ τις διδασχαλία xat μάϑησις γίνεται, 
τοῦ μὲν φρονίμου λέγοντος χαὶ ἀνεπιτάττοντος, τοῦ δὲ συνετοῦ ἢ ἐν τῷ 

λέγειν ἐχεῖνον συνιέντος ἣ μετὰ τὸ πραχϑῆναι χαὶ τελεσϑῆναι 7 χαὶ οὗτος 
ὀρϑῶς, ὅτι χαλῶς xat βεβούλευται χαὶ πέπραχται χαὶ τετέλεσται. ἐπεὶ 

Ψ΄ 

ial 

χἂν αὐτός ἐστιν ὃ συνετὸς ὃ ἐπιταττόμενος χαὶ πράττων χαϑὼς ἐπιτέ- 

ταχται ἐχ τοῦ συνιέναι ἃ ἐ πιτέταχται, σύνεσις ἂν χαὶ οὕτω λέγοιτο,, χἂν 

ἄλλου πράξαντος αὐτὸς συνίησιν ὕστερον, ὅτι χαλῶς τε ὁ φρόνιμος ἐπιτέ- 

ταχε χαὶ χαλῶς ἣ πρᾶξις ἐνήργηται χαὶ τοὔργον ἐπηχολούϑησεν, οὐδὲν ἂν 

χαὶ οὕτως ἧττον λεχϑήσεται σύνεσις. ὥστε ὅρα xan τούτων, πῶς ὑστέρα 
φύσει σύνεσις αὐτῆς τε φρονήσεως χαὶ τοῦ ἔχειν χαὶ tod λαμβάνειν τὴν 

φρόνησιν, εἴ γε 6 μὲν φρόνιμος διδασχάλῳ ἀναλογεῖ, ὃ δὲ συνετὸς μαϑη- 

τῇ, καὶ πρότερος καὶ φύσει χαὶ χρόνῳ ὃ ἐπιστήμων τοῦ μαϑητοῦ, ἢ ἐπι- 

στήμων χαὶ μαϑητὴς (χαὶ τὸ λαμβάνειν τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἔχειν τὴν 

ἐπιστήμην πρότερα χαὶ αὐτὰ τῆς μαϑήσεως». ὅτι δὲ ἀχολούϑως ταῖς δι- 
δασχαλίαις χαὶ ταῖς μαϑήσεσι τὸ τῆς συνέσεως ὄνομα χαὶ ἐπὶ τούτων τέ- 

ϑειται, πιστοῦται ἐχ τοῦ λέγεσϑαι τὸ μανθάνειν συνιέναι πολλάχις. 

12 πρότερα Β: πρότερον ἃ 19 παρὰ Β: περὶ a χρίνοντα Β: χρίνονται ἃ 

90 αὐτὸν ἃ: αὐτὸ Β 21 χαὶ ἃ: om. B 23 διδασχαλία B: διδάσχαλος a 

25 χαὶ οὗτος B: xat οὕτως a: fort. xptvovtoc latet 26 ὅτι B: ὅτι δὲ a 98 ἐ 

τέταχται Β: ἐπιτάτετται ἃ 35 χαὶ τὸ λαμβάνειν --- μαϑήσεως (90) a: om. Β 

25 

30 

ἐπι- 
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p. 1143219 ‘H δὲ χαλουμένη Ἰνώμη,. xad? ἣν εὐγνώμονας xat 108: 
ἔχειν φαμὲν γνώμην, ἢ τοῦ ἐπιειχοῦς ἐστι χρίσις ὀρϑή. | 

Ἔστι δὲ χαὶ ἣ γνώμη μία τις τῶν περὶ 
ἃ χαὶ ἣ φρόνησις, ἥτοι ta xa? Exacta χαὶ τὰ ἐνδεχόμενα χαὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν, 
ὥσπερ ἣ εὐβουλία χαὶ ἢ σύνεσις. διὰ τοῦτο περὶ φρονήσεως χαὶ τοῦ ὀρ- 

ϑοῦ λόγου διδάξας ἡμᾶς, εὐβουλίας τε χαὶ συνέσεως, διδάσχει νῦν χαὶ 

περὶ γνώμης ὁμοῦ χαὶ συγγνώμης, δριζόμενος χαὶ τούτων ἑχατέραν. ἐπεὶ γὰρ 

χαὶ γνώμην ἔχειν λεγόμεϑα παρά τινων ἄνϑρωποι χαὶ εὐγνώμονάς τινας 

χαὶ συγγνωμονιχοὺς ὀνομάζομεν, ὅταν περὶ ἑτέρων πραττόντων χρίνωσιν 
ὀρϑῶς χαὶ οἰχείως τοῖς προσώποις χαὶ τοῖς πράγμασιν, ἔδει χαὶ περὶ τού- 

των τὴν προσήκουσαν ἡμᾶς εἰληφέναι γνῶσιν, περὶ τῶν ἀρετῶν ἐξετάζον- 

τας. ὅϑεν 6 ᾿Αριστοτέλης τὴν περὶ τῆς φρονήσεως χαὶ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου 
ϑεωρίαν παραδιδοὺς οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀφίησιν ἀνεξέταστα, ἁρμόδια ὄντα τῇ ἐν- 
ταῦϑα προτε τοι διδασχαλία. ἵνα os ὃ προχξίμενος λόγος λείποιτό τινος 

τῶν ἀνηχόντων αὐτῷ. φησὶ τοίνυν, ὅτι ἢ χαλουμένη Ἰνώμη, χαϑ᾿ ἣν εὐ- 
πον ~~ (SY) 

> Vv / 

γγώμονας λέγομέν twas, xad? ἣν ἔχειν γνώμην φαμέν, πιειχοῦς 
PNT! ΄ > ΄ σ , 2 ΄ (NUR > sf ~ ὀρϑὴ χρίσις ἐστίν. ὅτι μέν ἐστι γνώμη, Gelxvucw ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν ἡμᾶς, ὅτι 
χρώμεϑα τῷ τῆς γνώμης ὀνόματι. χαὶ δῆλον ex τοῦ λέγειν, τος 
εἶναι χαὶ γνώμην ἔχειν τὸν ἄνϑρωπον περὶ τοῦδε τοῦ πράγματος. οὐ γὰρ 
Ἃ ~ ~ ~ , 

ἂν οὕτω τὸ τῆς γνώμης ὄνομα χενὸν ἐφέρετο τῶν ἀνθρώπων τοῖς στόμα- 
z Ὑ Ἁ 

Luh ἦν τι χαὶ πρᾶγμα, ᾧ ἐτέϑη τὸ ὄνομα, ὥστε τὸ εἶναι τὴν γνώ- 

χ τῆς χοινῆς nies τοῦ ὀνόματος δείχνυται. ἀποδίδωσι δὲ xal 
. Ἔ δ. > ~ ~ ΄ ΄ 

ὁ τί ἦν εἶναι, GY εὐθὺς ὅτι ἢ τοῦ ἐπιειχοῦς χρίσις dpd7. 
τῷ μὲν γὰρ γένει χρίσις χαὶ 7 Ἰνώμη xat ἣ σύνεσις. ἐπεὶ GE 7% χρίσις 
χρίνοντος χρίσις. δεῖ ἐν τῷ ὅρῳ παραλαμβάνεσϑα: χαὶ τὸν χρίνοντα. ἵν᾽ 

y “λ ποτ Ξ - Ἁ 
εἴη ἐχ τούτου δῆλον, τί Siaioépet γνώμη συνέσεως. ὃ γὰο συνετὸς ἢ συνετὸς 
οὐ χρίνει χατὰ τὴν ἐπιείχειαν ἀλλὰ χατὰ τὴν σύνεσιν. 7 δὲ σύνεσις ἣν 

ἢ χατανόησις τῆς ἐνεργείας χαὶ τοῦ τέλους τῆς φρονήσεως, ὥστε τό τε 
> ΩΔ ΄ σ > , \ \ 4 Ὁ) e / 

ἀποβὰν χαταλαμβάνειν ὅτ: ἐπαινετόν, χαὶ τὸν τρόπον Ot οὗ χατώρϑωται, 
σ "»»7ὔ ~ / > ‘> \ > gs ἊΝ > \ ~ ὅτι ἀξίως τοῦ τέλους xat οἱ ἠδευται. τὸ ὀρϑὴ δὲ ἀντὶ τοῦ 

35 ΩΣ v ΄ \ \ 

ἀκηϑὴς εἴρηται. ἐν Sexe Etat γὰρ τὸν 
΄ 

τοῦ rom (ματος Bagge es ὀρϑῶς ano Lee τίς δὲ ~~ 

τίς ἢ ἐπιείχεια. εἴρηχεν ἱχανῶς ὃ φιλόσοφος ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ, ἐν 
£3 \ \ 4 ΄ ὦ ὦ ἅ ΝῚ Ἂ v > \ > , cae 

ᾧ χαὶ περὶ διχαιοσύνης ἐδίδαξε. δόξεις δ᾽ ἂν ἔτι ἀσαφὲς εἶναι, τί ἀλλή- 

λων διαφέρουσι σύνεσις χαὶ pea, χρίσεις οὖσαι χαὶ ἄμφω τῶν ἐνεργει- 
~ \ ~ ~ 

ὧν χαὶ τελῶν τῆς φρονήσεως. αὐτὸς μὲν yap ᾿Αριστοτέλης εἰληφὼς τὸν 
> 

ἐπιειχῇ εἰς thy δρισυὸν τῆς yywUTSs “al τῆς φρονήσεως. χαὶ πλεῖόν τι οὐ ηΞ Ἰνωμὴ 5 Ὁ f 

» as ΄ \ > 
αὐτὰ χαταγινομξνων, περὶ 108v 

10 

20 

on 
=v 

1 εὐγνώμονας B et Aristoteles: εὐγνώμονα a a περὶ ἃ: παρὰ Β 15 ὅτι B: om. a 

ante za)? ἣν inserendum yidetur χαὶ 17 ἡμᾶς B: ἡμῖν a 24 χρίσις a: ἡ κρί- 

B 25 παραλαμβάνεσϑαι B: περιλαμβάνεσϑαι a Ὁ] περὶ a: παρὰ B 

πρὸ τούτου βιβλίῳ] ο. 14 p. 11387431 866. 34 ἂν Β: ἂν ἴσως a 

24 
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, ia! , Oo 3 Lan) » >! ~ / σ ΄ , 

προσέϑετο 7 μόνον ὅτι ἀπέδειξεν ex τῶν ἐπιφερομένων, ὅπως ἢ γνώμη 108v 

APIs ἐστὶ τοῦ ἐπιειχοῦς. ἀλλ᾽ ἔοιχεν ἢ μὲν σύνεσις τοῦτο χρίνειν μόνον 
> ὡς ἔχει χαλῶς τὸ τέλος, ὃ ear) προέϑετο εἰς χατόρϑωσιν χαὶ ὅτι ὀρ- 

ϑῶς ual προσφυῶς 6 πρὸς αὐτὴν τρόπος ἐπιτετήδευται χαὶ ὅτι ὀρϑὴη χαὶ 
>? > 5 ἢ πρὸς τὸ τέλος ἐπιταγή. ἢ ὃ ἐπιείχεια οὐχ ἁπλῶς τοῖς τῆς φρονήσε- 80 ῳ 

ws évep hee ρον ἐν: ἀλλ᾽ ὅταν ἀμφιβολία τις πρόσεστιν, εἰ τέλειον 
ἔχει τὸ εὖ ἢ οὔ, τουτέστιν (εἴ tr) αὐτοῦ λείπεται, οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ στρα- 

~ 

THYOD, ὃς πολευίων ἐπελθόντων τῇ πόλει χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ ς t {| | 

~ 5 μαχητῶν ἐπεξ- 
2 ΄ ὦ ΄ ~ 

ἰόντων μὲν ἐχείνοις, μὴ χαρτερούντων δὲ πρὸς τὴν ἀντιμάχησιν ἀλλὰ τῷ 
10 ϑάρρει τῶν πολιτῶν τῆς πόλεως ἐνδιδόντων χαὶ τῆς σφῶν σωτηρίας ad- 

τῶν ἀντιποιουμένων ἐντός, εἶτα χαϑελόντος τὰ τείχη χαὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ 

« τοῦ ἀντιχειμένου χαταναγχάσαντος ἐνστῆναι γενναίως πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς 35 

χαὶ τελείως αὐτοὺς ἀποτρέψασϑαι. ἐν γὰρ τούτῳ ὃ uae χατηγορου- 

μένου τοῦ στρατηγοῦ, ὅτι τὰ τείχη χατήρειψε, χρινεῖ ἂν αὐτόν, ὡς ἀναγ- 

15 χαίως τοῦτο πεποίηχεν, ὡς μὴ ὃν δυνατὸν ἄλλως περιλαβόντας (τοὺς) ἐχ- 

ϑροὺς ἀποτρέψασϑαι, εἰ μὴ τὴν πρόφασιν τῆς δειλίας ἀνεῖλε τοῦ μαχίμου 

τῶν πολιτῶν. ἐν τοῖς τοιούτοις δὴ ἣ χατὰ τὴν ἐπιείχειαν ἕξις τῆς Ψυχῆς 

ἀναφαίνεται, συγγνωμονιχῶς διατιϑεμένη πρὸς τὰ δοχοῦντα συμπίπτειν 

ἀβούλητα ἐν ταῖς τῶν αἱρετῶν τελῶν χατορϑώσεσι, τῆς συνέσεως μηδὲν 40 

20 τοιοῦτον ἐχούσης ἀλλὰ wovoy χρινούσης τὰ χαϑαρῶς παρὰ τῆς φρονήσεως 

χατορϑούμενα. χαὶ δόξειεν ὃν ἢ γνώμη χαὶ 4 SO συνῃρημένη τις 

εἶναι χαὶ σύνϑετος, χαταλαμβάνουσα μὲν χαὶ ἅπερ ἢ φρόνησις ἀπειργάσα- 

τὸ χαὶ ἐπαινοῦσα μὲν zat τὰ χατορϑώματα, συγχαταβαίνουσα δὲ χαὶ τοῖς 

ἐξ ἀνάγχης τινὸς συμβαίνουσιν ἐλαττώμασι. χαλῶς ὃὲ χαὶ ἁρμοδίως χαὶ 

25 ἢ τάξις ἔχει τῆς τῶν ἕξεων τουτωνὶ παραδόσεως, λέγω δὴ φρονήσεως εὐ- 

βουλίας συνέσεως ual Ἰνώμης. ἣ μὲν γὰρ φρόνησις τῶν πραγμάτων προέ- 45 

στηχε χαὶ τοὺς ἀγῶνας τοὺς περὶ ταῦτα χαϑυποδύεται, ἢ δὲ εὐβουλία, 

ὥσπερ τις συνεργός ἐστιν αὐτῆς καὶ συνέριϑος, ἢ δὲ ΠῚ χαὶ ἢ Ἰνώμη 

ὥσπερ τινές εἰσι ϑεωροί, τὰ γινόμενα χρίνουσαι χαὶ πραττόμενα, 7 μὲν 

80 ἁπλῶς ὡς χαταλαμβάνουσα, 7 OF χαί τι τοῖς λαμβανομένοις ἐπ ἄγουσα χαὶ εἰς 
~ 

χρεῖττον ἐχ τοῦ χείρονος μεταφέρουσα τὰ παρὰ τῶν φιλαιτίων διασυρόμενα. 

: 1143221 ney δέ’ τὸν yap ἐπιειχῇ μαλιστά φαμεν εἶναι 50 

υγγνωμονιχόν, χαὶ ἐπιειχὲς τὸ ἔγειν περὶ ἔνια συγγνώμην. ἵ ᾿ ἱ ΓΙ 

ἢ δὲ συγγνώμη Ὑνώμη ἐστὶ τοῦ ἐπιειχοῦςς. ὀρϑὴ δὲ FH τοῦ | ih aed ~ 4] t i | 

35 ἀληῦϑοῦς. 

c 

Ἢ μὲν γνώμη ἁπλοῦν, ἢ δὲ συγγνώμη σύνϑετον, ὅσον χατὰ τὴν φω- 

3 προέϑετο Β: προσέϑετο ἃ ὅτι Β: τὸ ἃ 7 οὔ τουτέστιν Β: χατά τι ἃ εἴ τι inserui 

10 τῶν πολιτῶν Β: om. ἃ 11 xateAdvtos Β: καϑελόντα ἃ 12 τοῦ ἀντιχειμένου B: 

τὸν ἀντιχείμενον ἃ 15 περιλαβόντας τοὺς scripsi: περιλαβόντων B: προσλαβόντα τοὺς ἃ 

16 ἀνεῖλε scripsi: ἀνέλη B: ἀνέλοι ἃ 19 αἱρετῶν Β: ἀρετῶν ἃ 23 ἐπαινοῦσα B: ἐπι- 

νοοῦσα ἃ 94 ἐστι Β: ἐστὶ κριτιχὴ ἃ et Aristoteles ἐπιεικοῦς. Opty B et Arist. cod. 

Kb; ἐπιειχοῦς ὀρϑή. ὀρϑὴ a et Arist. vulg. 
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vive ἁπλουστέρα γὰρ a WOUIS φωνὴ τῆς συγγνώμης. sia oa οὖν τὸ 108v 

σύνθετον πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ ἁπλοῦ, διότι χαὶ σαφέστερα πρὸς ἡμᾶς τῶν 
ἁπλῶν τὰ σύνϑετα,. εἰ χαὶ χατὰ τ 

ἐπιειχοῦς χρίσις ἢ γνώμη ἐστί, δῆλον ἐχ 
> 

τ 
eck a a eae at 2 = fd yet ae 5 μὲν εἶναι συγγνωμονιχὸν τὸν ἐπιειχῇ nat ἐπιειχῇ διάϑεσιν ἐν ἀνθρώπου 

» A ν " σ ~ 

ψυχῇ τὸ ἔχειν περὶ Exacta συγγνώμην τῶν πραττομένων, πραττομένων 
΄ ’ 5 ΄ \ ~ 

μὲν ὑπὸ ἑτέρων ἀνθρώπων φρονίμων, χρινομένων δὲ ὑπὸ τῶν ἐπιειχῶν, 

~ 

\ Ld ~ ~ ΄ 

χαὶ τυγχανόντων συγγνώμης, τι δοχεῖ αὐτοῖς τι προσάπτεσϑαι αἰ- 
τιάσεως παρέχον πρόφασιν τοῖς τῶν ἀνθώπων μὴ ἐπιξιχέσι. τινὰ δὲ τῶν 

\ σ 

10 ἀντιγράφων ἀντὶ τοῦ περὶ ἕχαστα ee ἔνια ἔχουσι. χαὶ orev εἶναι 

ὶ πάντων ὁ ἐπιειχὴς 
\ THY χρίσιν ποιεῖται χαὶ τὸ 

- 

΄ , [τῷ 

ἢ δευτέρα αὕτη προσφυεστέρα Ἰραφή, ὅτι μηδὲ περ 

ξαυτοῦ συγγνωμονιχὸν ἐπιδείχνυται ἀλλὰ περὶ 
5 ΄ σ Vv ~ ~ > , ΄ 

ἐχείνων μόνων, ὅσα ἔχει τῇ τοῦ δέοντος ἀποφάσει nat τι ἐπιμεμιγμένον, 
= Ver, , ΄ ᾿ , \ ᾿ =~ 

ᾧ τις αἰτίασις παρεισφέρεται. ἐπιφέρει ὃὲ ἀναγχαίως χαὶ τὸν ὁρισμὸν τῆς 

15 συγγνώμης. Sen εἶναι φάσχων Ἰνώμην χριτιχὴν τοῦ ἐπιξιχοῦς ὀρ- 

Diy. ὁ γὰρ ἐπιειχὴς διὰ τὸ χαϑόλου χεῖσϑαι τοὺς νόμους χαὶ μὴ δύνα- 

σϑαι τὸν νομοϑέτην ἐν τῷ νομοϑετεῖν πάντα ἐπεξέρχεσϑαι τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα 

χαὶ ἃ συμβαίνειν εἴωϑεν ἐν τοῖς πράττουσι χαὶ τοῖς πράγμασιν, ἐντυγχά- 
. 

vet πολλάχις τισὶ συμβαίνουσιν, ἃ οὐ χρὴ οὕτως ἐχπεραίνειν, ὡς τὸ χαϑό- 
+ ΄ 34° 42 ~ ΄ὔ - > 

20 hov διαλαμβάνει, ἀλλ ἐλαττοῦν ἐνίοτε τὰ παρὰ τοῦ νόμο οϑέτου ἀποφαινό- 
a > \ ys ~ ‘ 

μενα. ὃ δὴ aa χαὶ συγγνώμης ἐστίν. ὀρϑῶς οὖν χρίνων περὶ τῶν 

τοιούτων ὃ ἐπιειχὴ 
ao 

~ ΠῚ a ¢ x. , fs 

ἐλαττοῖ τὸ δίχαιον. ὃ ὁ νομοϑέτης διώρισε χαϑόλου 
9 , »ν - ΄ ΄ 

ἀποφαινόμενος, χαὶ διὰ τοῦτο γνώμην ἔχειν χαὶ συγγινώσχειν τοῖς ἁμαρτά- 
, v , ΄ ~ © va 

νουσι λέγεται, οἷον εἰ νόμος εἴη τυχόν, φόνῳ ὑποχεῖσϑα! τὸν τὸν ἴδιον 

τῷ or ατέρα τυπτήσαντα, ἐτύπτησέ τις τὸν πατέρα συναντήσας νυχτός, χλέπτην 

εἶναι δοχῶν τὸν συναντηϑέντα ἐπιβάντα τῆς οἰχίας. περὶ τοῦ τοιούτου 6 νο- 

μοϑέτης οὐδὲν προσέϑετο περὶ πατραλοίου διοριζόμενος: ἐλαττώσει: τοιγα- 
pany, τὸ δίχαιον ὁ ἐπιεικὴς χαὶ οὐχ ἐάσει ἀναιρεϑῆναι τὸν τυπτήσαντα τὸν 

: - 3 wv 

πατέρα αὐτοῦ, ὅτι χατὰ ἄγνοιαν ἥμαρτεν. Get δὲ μὴ λανθάνειν, ὅτι ἢ μὲν 

80 συγγνώμη ἐπὶ τῶν ἐπιειχευομένων μόνων λέγεσϑαι εἴωϑεν, ὡς εἴρηται. ἢ 
/ ar r 

ὃξ γνώμη λέ 

ρων πολλῶν, οἷον ἐπὶ τῆς χατὰ ϑέλησιν εἰδήσεως, ὡς εἴ τινος οἰχέτου 

= ον -6 ms εὶ Os, 1 yeto μὲν χαὶ ἐπὶ τούτων, λέγεται δὲ ὁμωνύμως χα 

πεπραχότος τι ἄτοπον ἐξετάζομεν, εἰ μετὰ γνώμης τοῦ δεσπότου τοῦτο 
πέπραχε, λέγομεν γνώμην χαὶ τὴν ἐχάστου τῶν ἐν τῷ αὐτῷ βουλευτῶν 

~ ia 5 4 oO 5 ~ , 

35 περί τινος τῶν βουλευμάτων ἀρέσχειαν. ὅϑεν χαὶ ἀπαιτοῦμεν ἔχαστον τού- 

vay των ἐπὶ τῶν Be αρητουβένων πραγυάτων τὴν ἑαυτοῦ γνώμην εἰς μέσον 
> ~ ΄ 7 Ἁ 

εἰσενεγχεῖν, ὡς ἐπὶ τοῦ διὰ βουλῆς ἀγομένου πράγματος ἐν τῷ τινι ἀρε- 
‘ 

wv ~ ΄ v Ἁ 

σχομένῳ. χαὶ ἐπὶ ἄλλων πολλῶν ἔστιν εὑρεῖν λαμβανόμενον τὸ ὄνομα τὴν 
ΘΓ. ΄ Vv ~ fi , ~ 

Ἰνώμην. ἢ δὲ σύν πρόϑεσις ἔοιχε τῇ γνώμῃ συντίϑεσϑαι ἐπὶ μόνων τῶν 
΄ ? , ξ΄ ~ ~ , 

40 οἰχηονημουμένων “aT ἐπιείχειαν. ὡς TOD ἐπιειχοῦς τῷ χρινομένῳ συγχατα- 

Ι γνώμης Β: γνώμη ἃ 7 ἐπεξέρχεσϑαι B: ὑπεξέρχεσϑαι ἃ 20 διαλαμβάνει 

διαλαμβάνειν ἃ 24 τὸν ioe 2: τὸν ἃ 20 τοῦ τοιούτον Β: τούτον ἃ 37 ἐπὶ 

περὶ ἃ βουλῆς Β: βουλὴν ἃ 

is χοινῆς ὑπολήψεως. φα- 109: 

15 

20 

25 

B: 
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Batvovtos χαὶ ὥσπερ σὺν αὐτῷ γινώσχοντος, ὅτι οὐ χατὰ τὴν τοῦ ΗΝ 109: 
ϑέτου ἀπόφασιν τὸ παρ᾽ αὐτοῦ γενόμενον χαὶ ὡς ἔγχλημα δοχοῦν πέπρα- 
uta. διὸ δεῖν ἢ παντελῶς αὐτῷ ἀφεϑῆναι τὸ ἔγχλημα ἢ μετρίαν τινὰ 30 
énevey Divot μετέλευσιν. οὕτω γάρ φαμεν zat συμπάϑειαν χαὶ συγχώρη- 

5 σιν, ὡς αὐτῷ πταίσαντι παάσχοντός τι τοῦ χρίνοντος χαὶ χωροῦντος σὺν 
, 

αὐτῷ, TO μὲν διὰ τὸν οἶχτον, τὸ Ge διὰ THY τῆς μετριότητος συγχατά- 
βασιν. 

p. 1143225 Εἰσὶ ue πᾶσαι at ἕξεις εὐλόγως εἰς ταὐτὸ τείνουσαι. 

λέγομεν Nee ἡνώμην χαὶ φρόνησιν χαὶ σύνεσιν χαὶ νοῦν ἐπὶ { 
‘ 

10 TODS αὐτοὺς SE papauiees γνώμην ἔχειν χαὶ νοῦν ἤδη χαὶ φρο- 
γίμους χαὶ συνετούς: πᾶσαι γὰρ αἱ δυνάμεις αὗται τῶν ἐσχάτων 35 

χαὶ τῶν χαϑ᾽ Exacta. 

Περὶ φρονήσεως χαὶ συνέσεως, ἔτι ὃὲ γνώμης ual συγγνώμης εἰπὼν 
΄ > ΖΝ Ὁ he > \ (τ f 5 a 2 ΄ 

τί ἀλλήλων διαφέρουσιν. ἐπεὶ ὡς χοινωνούσας ἀλλήλαις ταύτας ἀλλήλων 

15 διέστησε, τὰς διαφορὰς αὐτῶν παραδούς. λέγει νῦν χαὶ τί αὐταῖς τὸ χο!- 
, Q.r 4 2) \ 5 SN Yo » 5 ΄ > ΄ 

vov, χαϑὸ συνερχομένας αὐτὰς εἰς ταὐτὸν ἔδειξεν ἀλλήλων διαφερούσας, 
τειν ἢ σ eG f ον e ΟῚ ΄ > CA) Τὰ ~ ¢ χαὶ δείχνυσιν ὅτι τῷ ὑποχειμένῳ εἰσὶν at αὐταί, ἐν ᾧ ϑεωροῦνται ὡς χα- 

τηγορούμεναι αὐτοῦ. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ εἰς ταὐτὸ τείνουσαι. τὴν γὰρ 40 

γνώμην, φησί, χαὶ τὴν φρόνησιν χαὶ τὴν σύνεσιν χαὶ τὸν νοῦν ἐπὶ τοὺς 

20 αὐτοὺς ἀνθρώπους φέρομεν: νοῦν δὲ λέγει ἐνταῦϑα τὸν πραχτιχόν. ὁ γὰρ 
περὶ τὰ xa? ἕχαστα νοῦς ὁ πραχτιχός ἐστιν, ὃς χαὶ λογισμὸς λέγεται, ὡς 

λογίζων χαὶ μετρῶν τῶν πραττομένων ἕχαστον. ὃ γοῦν φρόνιμος ὡς Ot- 

ευϑετῶν χαὶ ἀπευϑύνων πρὸς τὸ τέλος αὐτὰ φρόνιμος λέγεται, ὡς δὲ 
΄ ted ~ > O7..¢ Re v> ~ ΄ Sears 

χρίνων, ὅτι χαλῶς ἀπηυϑύνθη, χαὶ ὡς εδει TOD τέλους ἐφίχετο, συνετὸς σα 
crt 

/ 
LEY 
εν 

Η 5 ΄ ΄ > ‘ Ὁ TN - 25 χαὶ εὐσύνετος ὀνομάζεται, ὡς δὲ χατὰ τὸ ἁρμόδιον τοῖς ὑποχειμένοις προσώ- 45 
\ ΄ , J 

ποις χαὶ πράγμασιν, αἰτίαις te χαὶ τρόποις τὰς χρίσεις ποιούμενος, εὐ- 
¢ ao AN = > , ΝΜ - 

γνώμων ῥηϑήσεται. διὰ τοῦτο τὸν αὐτὸν χαὶ φρόνησιν ἔχειν. ἤτοι νοῦν 
΄ ΄ r > 5 , 

πραχτιχύν, “aL σύνεσιν χαὶ γνώμην λέγουεν, ὡς zat αὐτὰς ἐνεργούμενον 
, A ὯΝ Vo l4 ~ ~ ~ »ν 

περὶ τὰ πραττόμενα. τὸ GE ἤδη προσέϑηχε τῷ νοῦν ἔχειν, νοῦν ἔχειν 
vw 55 ΄ \ \ ~ , \ 

30 ἤδη εἰπών, δηλονότι μετὰ τὴν τῶν πραγμάτων πολυπειρίαν ὁ περὶ τὰ 
\ v> ~ ia ae πραχτὰ νοῦς τῇ ψυχῇ οι. (νεται, “at ἤδη νοῦν. ἔχειν λέγεται ὃ πολλὰ 

~ “ω ΄ ~ a ΄ ἣν; 

ἰδὼν χαὶ παϑὼν χαὶ διὰ μαχροῦ χρόνου τοῦτον δεξάμενος. ἐπιφέρει δὲ 50 
\ ee nN CSN , > ϑι τὰν - δ νοοῖ ΄ WEEP 

χαὶ τὴν αἰτίαν. ov ἣν at δυνάμεις αὗται ἐπὶ τῶν αὐτῶν λέγονται. διότι 
~ ~ 5 ΄ ~ a Oo 

γάρ, φησίν, αὗται πᾶσαι τῶν ἐσχάτων εἰσὶ xal τῶν xa’ Exacta, τὰ αὐτὰ 
nN , 7 5 x, 4 a Vv oO ΄ 

85 λέγων ἐχ παραλλήλου ἔσχατα χαὶ xa? ἔχαστα, περὶ ἃ xal ὃ φρόνιμος 
Vv ~ , x 3 ~ >! 

“Ol πραχτιχὸν ἔχων νοῦν χαταγίνεται. δυνάμεις δὲ ἐνταῦϑα ἔφη ἃς 

9. xai φρόνησιν χαὶ σύνεσιν Β: χαὶ σύνεσιν xat φρόνησιν a et Aristoteles 11 ἐσχάτων 

Β: ἐσχάτων εἰσὶ ἃ et Aristoteles 12 ἕχαστα Ba et Arist. cod. Mb: ἕχαστον Arist. 

vulg. 18 ταὐτὸ B: αὐτὸ a 22. 23 διευϑετῶν Vat. 1622: διαϑετῶν Ba 
24 ἐφίχετο scripsi: ἐφίχοιτο Ba 28 ἐνεργούμενον a: ἐνεργούμενα B 33 τῶν ad- 

τῶν Abyovee B: tov αὐτὸν λέγεται a διότι B: διό a 
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> σ͵ » ‘ , ΄ ~ > “4 

προλαβὼν ἕξεις εἴρηχε, χατὰ τὸ δεύτερον δηλονότι σημαινόμενον τῆς δυνά- 109r 

μεως, ἧτις οὕτω πρὸς hat προχείρισιν ὀνομάζεται. | 

Ρ.11418129 Καὶ ἐν μὲν τῷ χριτιχὸς εἶναι περὶ ὧν ὃ φ 
συνετὸς χαὶ εὐγνώμων ἢ συγγνώμων. τὰ Yap ἐπιειχῆ χοινὰ 

5 τῶν ἀγαϑῶν ἁπάντων εἰσὶν ἐν τῷ πρὸς ἄλλον. 

Περὶ τῆς διαφορᾶς χαὶ πάλιν ὑπομιμνήσχει τῆς συνέσεως χαὶ γνώ- 
Β, (8 

‘ UNS πρὸς τὴν φρόνησιν, ὅτι τῷ χρόνῳ ἐχείνης διαφέρουσιν. ἴσασι μὲν 
γὰρ τὰ αὐτὰ χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ χαταγίνεται. ταῦτα ὃέ εἰσι τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν 

χαὶ πραχτὰ χαὶ xaP ἕχαστα, περὶ ὧν βουλευόμεϑα χαὶ πραγματευόμεϑα. 
10 ἀλλ᾽ 6 μὲν φρόνιμος μέτεισι πρότερον ταῦτα χατὰ τὸν προσήχοντα τρό- 

Tov τῶν τελῶν ἐφιχνούμενος, μετὰ ταῦτα δ᾽ ὁ ἐπιει χὴς χρίνει ταῦτα, 

συνέσει μὲν χρώμενος ὡς χαταλαμβάνων αὐτά: μετ᾽ εὐγνωμοσύνης δὲ 7, 

χαὶ συγγνώμης ἐνίοτε, ἐς 6 τῶν χρίνων αὐτὰ χατὰ τὸ τοῖς ὑποχειμένοις 

ἁρμόδιον, χαϑὰ καὶ πρότερον εἴρηται. χοινὴ γὰρ ἢ ἐπιείχεια, χαὶ τὰ παρὰ 
- 

15 τῆς ἐπιειχείας χρινόμενα πάντων ἐστὶ τῶν ἀγαϑῶν τῶν ea τοῦ PROVE: τ 
ΜᾺ - 3 ~ > 

yon χατορϑουμένων, πρὸς ἄλλον τοῦ ἐπιειχοῦς τὴν οἰχείαν ἐνδειχνυμένου 

MQ ἐνέργειαν. ἃ γὰρ ἕτερος éx φρονήσεως χατορϑοῖ, ταῦϑ᾽ ὃ ἀεὶ ιειχὴς χρίνει 

ὀρϑῶς, γνώμῃ χρώμενος χαὶ συγγνώμῃ. τὰ γὰρ αὐτά εἰσιν seen 

ὡς προείρηται, τῷ τε φρονίμῳ χαὶ ἐπιειχεῖ. αλλ ὁ μὲν φρόν 

90 αὐτὸς ἐνεργῶν ual χατορϑῶν ἔχει πρὸς αὐτά, ὁ ὃὲ ἐπιειχὴς ὡς ἄλλου 
ἐνεργήσαντος αὐτὸς χρίνων μετὰ γνώμης τε χαὶ συγγνώμης. οὐδὲν GE 

χαινόν, εἰ εἰς ταὐτὸν ἄγομεν γνώμην τε χαὶ συγγνώμην, ὅτι ταὐτὸν αἱ 
φωναὶ αὖται δύνανται, χἂν ἣ μὲν ἁπλὴ τῶν φωνῶν ὑπάρχῃ, 7 δὲ σύν- 

P 9 
ὃ Yetos, ὃ χαὶ πρότερον ἐπὶ τῆς συνέσεως χαὶ εὐσυνεσίας ὁ ᾿Αριστοτέλης 

25 πεποίηχεν. 

ρ.1148189 "ἔστι δὲ τῶν χαϑ’ ἕκαστα χαὶ τῶν ἐσχάτων ἁπάντων 

τὰ Tpaxta χαὶ γὰρ τὸν φρόνιμον δεῖ γινώσχειν αὐτά, χαὶ 7 

σύνεσις χαὶ ἣ Ἰνώμη περὶ τὰ πραχτᾶ. 

’ ~ , ’ , Vv \ σ 

Ἐχεῖνα, φησί, πράττομεν, ἅ εἰσι πάντων ἔσχατα χαὶ χαϑ᾽ Exacta. 

80 περὶ γὰρ τῶν χαϑόλου οὔτε βουλεύεταί τις οὔτε πράττειν αὐτὰ ἐπιχειρεῖ, : 
ἀλλ ὅσα ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι, περὶ αὐτῶν βουλευόμεϑα xual περὶ ἐχεῖνα τὰς 

΄ 2s ΄ C o > Peet 4 . Q ὦ ‘Vou. , 
πράξεις ἐνδειχνύμεϑα, ἅ εἰσιν ἐνδεχόμενα χαὶ χαῦ Exacta χαὶ χρόνου 

τοῦ μέλλοντος. τίς γὰρ ἂν καὶ βουλεύσαιτο πώποτε περὶ τῶν χαϑόλου 

ἢ περὶ τῶν ἀναγκαίων ἢ περὶ τῶν παρελθόντων 7 περὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ 
) » » Ἁ ~ ΄ ~ ~ 

35 πολὺ ἐνδεχομένων ἣ ὡς ἐπ᾽ ἔλαττον, οἷον περὶ THY ὡρῶν τοῦ ETOUS Ἢ 

5 εἰσὶν B ef. Arist. cod. Ob: ἐστὶν a et Arist. vulg. 14 παρὰ a: περὶ B 17 ταῦϑ 

a=) 
Os < = Ἔ Φ vy 4 ἘΞ Lm) 4 

10 

ἃ Β: ταῦτ᾽ ἃ 20 αὐτὸς Β: αὐτὰ ἃ 26 ἁπάντων Ba: πάντων Arist. codd. Lb Ob; 

πάντα Arist. vulg. 29 πράττομεν B: πραττόμενα a 
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περὶ τοῦ τὸ ἐσόμενον παιδίον πενταδάχτυλον γενέσϑαι ἢ ἐξαδάχτυλον; τὰ 109v 
μὲν γὰρ ἀναγχαῖα χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ϑείας a ἔργα ἣ φύσεως, ἣν 2% 

χαὶ αὐτὴν ἢ πρόνοια τῆς γενέσεως᾽ πρρεστήσατο, τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον τύχης 
ἴσως ἣ αὐτομάτου: προαιρέσεως δὲ τούτων οὐδὲν οὐδὲ ἐφ᾽ ἡμῖν: τὰ δὲ 

5 παρελθόντα ἤδη γέγονε ual οὐχ ἔστι. χαὶ τίς ἂν εἴη τοσοῦτον μάταιος, 
ὥστε ματαίως περὶ τῶν uy ὄντων βουλεύεσϑαι; ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν ὄν- 

των ὡς ἐσομένων βουλεύεσθαι διάχενόν τε χαὶ τοῦ φρονοῦντης ἀνοίχειον, 

εἰ μή τις ἴσως μένοντων τῶν γεγονότων μετὰ τὴν γενέσιν, πῶς εἰς τὸ 

ἑξῆς διαμενοῦσι βουλεύσεται. χαὶ τοῦτο πάλιν περὶ τοῦ ἑξῆς ἐστι βουλεύ- 80 

10 coder χαὶ τοῦ μέλλοντος, χαὶ ὃ φρόνιμος OF διὰ τοῦτο γινώσχει αὐτά, διὰ 
τὸ ἐν πείρᾳ γεγονέναι πολλῶν χαὶ χτήσασϑαι ὄμμα χαὶ νοῦν περὶ τὰ nat)’ 
ἕχαστα, διορατιχὸν ὑπάρχοντα χαὶ τοῦ μέλλοντος. περὶ τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ ἢ 

σύνεσις χαὶ ἢ Ἰνώμη τῷ ΡΠ ΠΣ ἰσὶ χαὶ περὶ τούτων ποιοῦντι τὰς χρί- [0] 

ον σεις, διότι χαὶ τούτων ἕχατέρα 

18 προσγίνεται. 

χ τῆς τῶν xa? ἕχαστα πολυπειρίας 

La a ~ a) ~ ~ 

1148285 Tadta ὃ goyata. xat ὁ vos τῶν Ρ : 
φότερα. χαὶ γὰρ τῶν πρώτων ὅρων χαὶ τῶν ἐσ) (ἄτων νοῦς 

ἐστι χαὶ οὐ λόγος, ὃ wiv χατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀχινήτων 

ὅρων χαὶ πρώτων, ὁ δ᾽ ἐν ταῖς πραχτιχαῖς τοῦ ἐσχάτου χαὶ 
c ΄ 

90 ἐνδεχομένου χαὶ τῆς ἑτέρας προτάσεως. ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὗ 
oc ᾧᾷ ? be) ~ qQ? g \ \ , ΄ τ 

ἕνεχα αὗται: éx τῶν xa ἔχαστα γὰρ τὸ χαϑόλου. τούτων οὖν 
ag ~ b) ow S ~ 

Get ἔχειν αἴσϑησιν, αὕτη δ᾽ ἐστὶ νοῦς. 

mp. > Y ΄ - - 

Tov βουλόμενον εἰδέναι τι γνωστὸν ἔχον ἀρχάς, ἀναγχαῖον γνῶναι 
τὰς ἀρχὰς τοῦ γνωστοῦ, ὡς μὴ ἐνὸν ἄλλως αὐτῷ τὴν γνῶσιν ἱχέσϑαι τοῦ 40 

25 προχειμένου, εἰ ee πρότερον τὰς ἀρχὰς αὐτοῦ ἐπιγνώσεται, χαϑὼς nat 
> 5 ~ \ ~ ~ > ~ ΄ > ΄, 

αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης ἔφη τῆς περὶ τῶν Φυσιχῶν ἀρχῶν πραγματείας apyo- 
΄ ΚΓ (ὦ 9.) DIA) \ > ‘ \ > ΄ C ΄ " 

μενος, οὑτωσὶ λέγων “ἐπειδὴ τὸ εἰδέναι χαὶ τὸ ἐπίστασϑαι συμβαίνει περὶ 

πάσας τὰς μεϑύδους, τ εἰσιν ἀρχαὶ χαὶ αἴτια 7 στοιχεῖα, ἐχ τοῦ ταῦτα 

ἡνωρίζειν (τότε γὰρ οἰόμεϑα γινώσχειν ἕχαστον, ὅταν τὰ αἴτια γνωρίζωμεν 

80 τὰ πρῶτα χαὶ τὰς er τὰς πρώτας χαὶ μέχρι τῶν στοιχείων), δῆλον 
ὅτι ual τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήμης πειρατέον πρῶτον διορίσασϑαι τὰς 45 

η 

’ 

ύ 
> \ ς΄ ~ ε \ \ Qs ΄ 
διττὸς ὃ νοῦς, ὃ μὲν περὶ τὰ χαϑόλου χαταγινόμενος. 
-“ ε \ \ ys > ? 

ἕχαστα, ual ὃ μὲν περὶ (τὰ) χαϑόλου ἐστί, xatl Gy 

αἱ ἐπιστῆμαι ἡμῖν παραγίνονται, δε χαὶ ees ὀνομάζετα!, ὃ δὲ περὶ 

9. βουλεύσεται B: βουλεύεται ἃ 13 ποιοῦντι ἃ: ποιοῦνται Β 18 ὁ μὲν Ba et Arist. 

codd. LbOb: χαὶ ὁ μὲν Arist. vulg. 20 tod B et Aristoteles: τῆς a 22 Get ἔχειν 

Ba et Arist. cod. Mb: ἔχειν det Arist. vulg. 28 7 αἴτία B: xat αἴτια a et Aristoteles 

29 γνωρίζωμεν Ba: γνωρίσωμεν Aristoteles ol πρῶτον διορίσασϑαι Ba et Arist. cod. F: 

διορίσασϑαι πρῶτον Arist. vule. 31.32 τὰς ἀργάς Ba: ta περὶ τὰς ἀργάς Arist. vule. ρ ρ ξ χ 4 
33 τὰ χαϑόλου a: χαϑόλου Β 
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πραχτῶν, OY ἢ Ἰνῶσις Fury τὰ μέγιστα συμβάλλεται πρὸς τὴν χατάληψιν 1096 

“al τὴν χατόρϑωσιν τῶν πραχτῶν. προτίϑετα! νῦν περὶ τούτων εἰπεῖν. ποία 50 

τε δύναμίς ἐστιν ἢ ταῦτα χαταλαμβάνουσα χαὶ πῶς αὐτῶν ἢ χατάληψις 

yivetat. ταῦτα δ᾽ ἔσχατά φησι, ἤτοι τὰ πραχτὰ ἣ αἱ ἀρχαὶ τοῦ πρα- 
dp τῶν χαϑόλου ἀρχό- or 

~ ~ 4 ¢ 

χτιχοῦ νοῦ, ἔσχατα λέγων τὰ xa Exaots. ἀπὸ 
wevot χαὶ ἐπὶ τὰ ἑξῆς προοδεύοντες χαταντῶμεν εἰς τὰ xa ἕχαστα, 

- > x” v περαιτέρφω προβῆναι μὴ ἔχοντες. οὐ γὰρ ἂν ἦσαν ἔσχατα, εἰ ual pet 
5 " 

αὐτὰ πάλιν ἕτερα ἐφευρίσχοντο. λέγει G& ὅτι χαὶ ὁ νοῦς τῶν ἐσχά- 
Vv των ἐφ᾽ Exdtepa, ἔσχατα ὀνομάζων νῦν tac ϑεωρητιχὰς | apyas χαὶ Π0τ 

_ 

10 πραχτιχάς. ἐπεὶ yap τὰ μὲν τῇ φύσει πρότερα ἡμῖν ὕστερα ἐν τοῖς γι- 
νωσχομένοις ἐστίν, τὰ δὲ ἡμῖν πρότερα τῇ φύσε: ὕστερα, ἀπὸ μὲν τῶν 

ἡμῖν προτέρων ἀρχόμενοι χἀπὶ τὰ φύσει ἀρχοειδέστερα, ἃ χαὶ ἀρχαί εἰσι 

τῶν ἐπιστημῶν χαὶ τῶν ἀποδείξεων ἀναπόδειχτοι. ἀπὸ ὃξ τῶν φύσει προ- 
> , a 4 ¢- v ‘ τέρων ἀρχόμενοι χαὶ προϊόντες ἐπὶ τὰ ἑξῆς χαταντῶμεν εἰς ἔσχατα τὰ Ξ i ‘ 

15 ἥμῖν πρότερα, ἃ ual ἀρχαὶ τῶν πράξεών εἰσι χαὶ τῶν περὶ τὰ πραχτὰ 5 

μεταχειρίσεων, ὡς εἶναι ἀρχὰς χαὶ ἔσχατα ἑἕχατέρωϑεν χαὶ λέγεσϑα: τὰ 

αὐτὰ χατ᾽’ ἄλλο χαὶ ἄλλο ἀρχὰς χαὶ ἔσχατα, τὰ μὲν δηλονότι πρὸς τὴν 
΄ 

‘ 

, ‘ μ᾽ \ e. ~ / y σ ~ > ΄ > 

φύσιν. TA OF προς ημας, λέγει OLY OTL O vous τῶν εσχατων ci τὶ 2 Ξ G [-} Ἵ 

τερα, ἐπί τε τὰ φύσει χαὶ υἷἵν πρῶτα χαὶ ἔσχατα. χαὶ γὰρ τῶν Ἢ [5 

20 πρώτων ὅρων χαὶ τῶν ἐσχάτων νοῦς ἐστι χαὶ οὐ λόγος. πρώτους χαὶ 

ἐσχάτους ὅρους φησὶ τοὺς πρὸς τὴν φύσιν οὕτως ἔχοντας, οὐ πρὸς ἡμᾶς, 

ὡς πρώτων χαὶ ἐσχάτων χυρίως ὀφειλόντων λέγεσαι τῶν πρὸς τὴν φύσιν 10 

ἐχόντων οὕτως, εἰ χαὶ πρὸς ἡμᾶς ἄλλως ἔχουσι, διὰ τὸ εἶναι ἡμῖν ἐξ 

ἀρχῆς τὰ τῇ αἰσϑήσει εὐδηλότερα πρότερα. λέγει οὖν ὅτι τῶν ἐσχάτων 

95 ἐφ᾽ ἑχάτερα νοῦς ἐστι χαὶ οὐ λόγος γνωστιχός, νοῦν ὀνομάζων τὴν ἀμέ- 
σως γινώσχουσαν δύναμιν. λόγον G& τὴν διὰ μέσου zal συλλογιστιχῶς, ἥ 
5 ΄ 3 ~ a7 ~ ‘ ἊΣ 

ἐστιν ἢ διάνοια. νοῦν δέ φησι τὸν αὐτὸν μὲν τῇ οὐσία, ἕτερον GE χαὶ 

MQ tepov τῇ ἐνεργείχ. ὁ γὰρ ἐν ἡμῖν νοῦς, ἑαυτὸν μὲν ϑεωρῶν xat τὰ zat 15 

αὐτὸν χαὶ τὰ xpetttw, ϑεωρητιχός ἐστι, τὰ δ᾽ αὐτῷ συνηρτημένα χαὶ 

80 χείρονα μέτρῳ διδοὺς χαὶ ῥυϑυίζων χαὶ πράττων, πραχτιχός ἐστι χαὶ ἦνο- 

μάζεται. ἐχείνως μὲν οὖν τὰς ἐπιστήμας συνίστησιν, οὕτως δὲ περὶ τὰ 

πραχτὰ χαταγίνεται. χαχείνως μὲν TO ἀληϑὲς ἀνευρίσχει, ὡδὶ δὲ τὸ ἀγα- 
- 

ἃ 
A ~ , Ἁ , - 

ϑὸν χατορϑοῖ. dpa γὰρ τί φησιν’ ὁ μὲν χατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν 
' 

ἀχινήτων ὅρων καὶ πρώτων, ὁ δ᾽ ἐν ταῖς πραχτιχαῖς τοῦ ἐσχά- 

35 τοῦ χαὶ ἐνδεχομένου χαὶ τῆς ἑτέρας προτάσεως. ἀχίνητοι ὅρο! 

εἰσὶν αἱ πρῶται ἀρχαὶ τῶν ἐπιστημῶν, ὡς τὸ βέβαιον χαὶ ἀμετάθετον 20 
v { » δ ΕΞΕΙ (a ΡΝ es ~ aa =e " me ~ te bs , ἜΞ ἔσω 

οἴχοϑεν ἔχοντες, ἅτε χαὶ τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντες νοῦ ἀπηχήματα τῇ ψυχῇ, 
᾿ NY ᾿ Δ \ ¢ leaves Ζ τι Ἁ x , ἜΣ Fe = fe = 

naa χαὶ νοερὰ 7 ψυχὴ λέγεται. λογιχὴ μὲν yap ἐστιν, ὅτι λόγον ἔχει 
5 ~ z = ~ qQ? a νι a ~ \ ‘oe ‘ as o οἰχεῖον, ᾧ χρᾶται, xa’ ὃν χαὶ διανοεῖται χαὶ συλλογίζεται, νοερὰ Oe, ὅτι 

4 αἱ ἀῤχαὶ Β: ἀρχαὶ ἃ 12 ἀρχόμενοι Β: ἀρχόμενος a 17 ἀρχὰς B: ἀρχαὶ a 

18. 19 ἐπ᾽ ἀμφότερα scripsi ex Aristotele (ubi ἐπ᾿ ἀμφότερον codd. LbMb): ἐστὶν ἀμφότερα 

B: ἐστὶν ἀμφοτέρων a 21 οὐ B: ὁ ἃ 24 πρότερα B: πρότερον a ἐσχάτων 

a: éxdotwy B 
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μετοχῇ TOD ἁπλῶς vod τοὺς ὅρους ἔχει χαὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπιστημῶν, 1101 

ἀμέσως αὐτοὺς γινώσχουσα χαὶ διὰ τούτων μιμουμένη τὸν νοῦν, ἀμέσοις 

ἐπιβολαῖς τοῖς νοητοῖς ἐπιβάλλοντα, ἐξ ὧν χαὶ ὁρμώμενος τὰς ἐπιστημο- % 

γιχὰς περαίνει τῶν γνώσεων. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει χαὶ περὶ τοῦ πραχτοῦ. 
: ) ~ ~ ~ ΄ - 

ὃ δ᾽ ἐν ταῖς (πραχτιχαῖς) τοῦ ἐσχάτου χαὶ ἐνδεχομένου χαὶ τῆς on 

ἑτέρας προτάσεως. ὁ μὲν ϑεωρητιχός, φησί, νοῦς οὕτως ἔχει, τοὺς πρώ- 
τοὺς ὅρους λαμβάνων χαὶ τὰς ἀποδείξεις ποιούμενος. ἔστι δὲ χαὶ ἑτέρως νοῦς, 

ὃ ἐν ταῖς πραχτιχαῖς ϑεωρούμενος ἕξεσιν, ὅς ἐστι τοῦ χυρίως ἐσχάτου χαὶ ἐν- 

δεχομένου. εἴρηται γάρ. ὅτι περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν αἱ πράξεις χαὶ αἱ Bovdzdaets, ἅ 

10 εἰσιν ἐνδεχόμενα, περὶ ἃ χαὶ ἢ φρύνησις χαὶ ἣ σύνεσις χαὶ ἢ γνώμη. ἑτέραν 30 

δὲ πρότασίν φησι τὴν μεριχήν. αὕτη γάρ got: πρὸς τὸ xa’ ἔχαστον, ὡς 
πορρωτέρω οὔσης τῆς χαϑολιχωτέρας. χαὶ τὴν μεριχὴν μᾶλλον ὃ πραχτι- 

χὸς σχοπεῖ ὡς προσεχῆ τῷ xa? ἕχαστα. διὸ χαὶ οἱ ῥήτορες πολιτιχοὶ 
ὄντες χαὶ πραχτιχοὶ τὴν μεριχὴν λαμβάνοντες πρότασιν περὶ τὸ συλλογίζε- 

- 

15 oar ἱχανῶς ἔχειν οἴοντα'. τὸ γὰρ “ὁ δεῖνα νύχτωρ πλανᾶται, χλέπτης 
ΟΝ ἄρα ἐστίν᾽. ἐχ μιᾶς ὧν προτάσεως λόγος τῆς μεριχῆς χαὶ ἐλάττονος. ἴχα- 

~ 7 Ν 

νῶς ἔχειν δοχεῖ τῷ εἰσάγοντι ῥήτορι. ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὗ Evexa αὖ- 3 
> ~ Ω᾽ a \ \ Q / \ ~ ~ 

Tat ἐχ τῶν xad Exacta γὰρ τὸ χαϑόλου. περὶ τῶν μεριχῶν προ- 

τάσεων τοῦτό φησιν, ὡς δέον ταύτας εἰδέναι πρὸ τῶν χαϑόλου χαὶ Gr 
> _~ X > , SIs ¢ \ “ .ν - Qs ΄ 

20 αὐτῶν πρὸς ἐχείνας ἀνέρχεσϑαι, χαὶ οὕτω διὰ τῶν χαϑόλου βεβαιοτέρας 
τὰς μεριχὰς ἀπεργάζεσθαι. ὡς χαὶ Δημοσθένης συμβουλεύων ᾿Αϑηναίοις 

‘ TABS ΄ ~ ~ SNe Z aA Σ - Q? Fg. 

wy σπένδεσϑαι Φιλίππω τῷ βασιλεῖ, ἐδείχνυεν αὐτὸν ἐχ τῶν χαϑ᾽ Exacta, 
᾿ » 2 « ΄ > 4 \ > RET 4 , > ΄ \ \ 

ὧν ἔπραττεν, ᾿Αϑηναίων ἐπίβουλον xat ἐχῦρόν: χαχ τούτων πρὸς τὸ χοι- 
ἊΝ > \ 3 \ \ Qs , > , coer \ » > ‘ 

voy ἀνιὼν τὴν χαϑόλου πρότασιν ἀπεφαίνετο, λέγων “ὁ yap οἷς av ἐγὼ 40 

ληφϑείην ταῦτα πράττων χαὶ χατασχευαζόμενος, οὗτος ἐμοὶ πολεμεῖ, xav τῷ on 

μήπω βάλλῃ wot τοξεύγ᾽. εἰ γὰρ χαὶ ὡς μεριχὴ Goxet χατὰ τὸ 

σχῆμα τῆς λέξεως ἢ πρότασις παρεισάγεσϑαι, ἀλλὰ χατὰ τὴν διάνοιαν 

χαϑόλου ἐχφέρεται, ὅτι πᾶς 6 πράττων χαὶ χατασχευαζόμενος τὰ Ov ὧν 
τινα λήψοιτο, οὗτος ἐχείνῳ πολεμεῖ, χἂν μή πω ἐνεργείᾳ βάλλῃ μηδὲ το- 

80 ξεύῃ. τὸ δὲ ἀρχαὶ γὰρ τοῦ οὗ ἕνεχα αὗται περὶ τῶν μεριχῶν χαὶ 

ἐλαττόνων φησὶ προτάσεων, ὅτι περὶ τοῦ προχειμένου χαὶ πρὸς ὃ ἢ φρον- 45 
τὶς χαὶ ἢ σπουδὴ αἱ ἐλάττους χαὶ μεριχαὶ προτάσεις εἰσίν. ἐχ γὰρ τοῦ 

πραττομένου ὑπό τινος ὃ πολιτιχὸς λαμβάνων τὴν πρόφασιν, τὸν οἰχεῖον 
λόγον συνίστησιν, ὡς τὸ χλέπτην εἶναι τὸν νύχτωρ πλανώμενον ἐξ αὐτοῦ 

35 τούτου τοῦ νύχτωρ πλανᾶσϑαι αὐτόν. χαὶ ὃ Δημοσϑένης αὖϑις ἐ 
Φίλιππος ἔπραττε τὸ ἐχϑρὸν τῶν ᾿Αϑηναίων τὸν Φίλιππον. τούτων 
ἔχειν δεῖ αἴσϑησιν, αὕτη δέ ἐστι νοῦς. τῶν xa) ἕχαστον πραττο- 

v ΄ Need ΄ i Ὁ ¥ 1 ἢ ᾿ 2 ΄ Fate Ὁ δ 
μξενωῶν OSL, φησιν. ξἔχξιν αἴσϑησιν, γοῦν λόγον. πόντον πολιτείχ πράττειν 50 

2 μιμουμένη scripsi: μιμούμενον B: μιμούμενος ἃ ὃ ἐπιβάλλοντα Β: ἐπιβάλλοντος ἃ 

5 πραχτιχαῖς Arist.: om. Ba 12 πορρωτέρω B: πορρωτέρας a 16 ὧν B: ὃν ἃ 

21 Δημοσθένης] xata Φιλίππου [ ὃ 17 p.115 26 δοχεῖ Β: δοχῇ ἃ 36 τούτων Β 

et Arist.: τοῦτον a post τούτων add. οὖν a et Arist. vulg.: om. B et Arist. cod. K> 

38 πολιτεία B: πόλει τι a 
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\ ϑέλοντα τὰ χαλὰ ust τὰ δίχαια, αἴσϑησιν γάρ φησιν ἐνταῦϑα τὴν γνῶσιν Π0ν 
- ? σ gv ») ~ , X πὸ Y ΄ὔ ~ ss 

τῶν ua)’ ἕἔχαστα, ae δέ ἐστι νοῦς. τί τὸ διὰ τούτων τῷ ᾿Δριστοτέλει 
Ὁ . a a ~ ‘x vA 

δηλούμενον; ὅτι Get πολυπειρότατον εἶναι τὸν avopa τὸν χατὰ τὸν ὀρϑὸν 
, , 5 , ~ ‘ ΄ ~ 

λόγον ἐν πόλει τι πράττειν βουλόμενον, πολλά te ἰδεῖν πολλά te παϑεῖν, 
5» / Ἐν ) σ. - »] / , 5 ~ \ 

ETLOTATLXOY TE εἰναι xa EXAOTOV TWY EV γνώσει YEVOUSVMY αὐτῷ AGL 
, / \ , Ἃ , a 4 \ ~ VY. i¢ 

προσέχειν TLYOS TPATTOWEVOD FY YLVOUEVOD, τι ἀποβέβηχε χαι πῶς aviiow- 

ποι περὶ τὰ ἐν βίῳ πράγματα διαχείμενοι, ὁποῖοι ἀποβε βήχασιν, ἢ χαὶ 110+ 

πῶς τοῖς ἀνθρώποις χρώμενοι 7 ἔβλαψαν ἣ ὠφέλησαν. χαὶ ἁπλῶς ὅσα 

χατὰ τὸν βίον τοῖς ἀνθρώποις ἣ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἢ ἄλλοϑεν ἐπιγίνεται, χαὶ 
οὕτω πεῖραν λαμβάνων πολλῶν ἐνεργειῶν χαὶ πράξεων χαὶ παϑῶν. ὄμμα 

χτᾶται στοχαστιχὸν τῶν πραγμάτων χαὶ διοριστιχόν, ὡς στοχάζεσϑαι ὀρ- 

ϑῶς χαὶ περὶ τῶν μελλόντων συμβήσεσϑαι. τοιοῦτος γὰρ 6 ἀληϑῶς φρό- 

voc χαὶ οὕτως ἀποτελούμενος, 6 δὲ 7 wy πεῖραν λαβὼν ἣ πολλὰ μὲν 
ϑεώμενος, ἀπροσέχτως δὲ χαὶ ἀνεπιστάτως πρὸς αὐτὰ διαχείμενος ἢ χαὶ 

ἀφυῶς ἴσως ἔχων χαὶ χαύνως τ τὰ γινόμενα ὀἀδδδὺ ἐχ τῶν γινομένων 

ἢ πραττομένων ὠφεληϑήσεται 7 ex ῥαϑυμίας ἣ ἀπειρίας 7% ἐξ ἀφυΐας 

σπανίζων φρονήσεως. οὐ μιχρὰ δὲ πρὸς τοῦτο συντελεῖ χαὶ τὰ ἐχ τῶν 
΄, 3,2 6 > Ta \ ~ > π \ ΄ \ ΄ 

παλαιοτέρων ἀνδρῶν ἐν βίβλοις χαὶ γραφαῖς ἐχτιϑέμενα χαὶ βίους χαὶ πρά- 

Gets χαὶ χατορϑώσεις χαὶ ἀποπτώσεις τῶν προβιωσάντων ia πε 
, > Vv ~ c ~ 

KATA τι δὲ χαὶ αἴσϑησις χαὶ νοῦς ἢ ἐχ τῶν xa? Exacta γνῶσις λέγεται 
Y_Q ΄ “ eG ~ > 

GLOUTGLIC UEY, OTL αἰσ) ητιχῶς ἐνεργῶν χαταλαμβάνει τὰ “ua ἔχαστα, νοῦς | ἷ b) | ΕἾ 

ων 
as a 5 , ~ - 

ὃέ, ὅτι ἐφιστάνει τὸν οἰχεῖον νοῦν οἷς αἰσϑάνεται προσεχτιχῶς αὐτῶν ; > 
φα- 

, ~ ~ 5 , t, ~ 

πτόμενος χαὶ τῷ οἰχείῳ λόγῳ ἀναφέρων τὰ διὰ τῆς αἰσϑήσεως αὐτῷ γνω- 
‘ 

ριζόμενα, χαὶ σχοπῶν ὅπως ἐχ τῶν αἰσϑητῶν νοῦν ἑαυτῷ στήσαιτο χαὶ 
(aah? 

ντρέχειαν ὠφελεῖν αὐτὸν ἐν χαιρῷ χαὶ ἑτέρους ἰσχύουσαν. ΓΟ 
dove Ze. 
PUYs cost 

Vv as ‘ c ~ \ ~ εἶ VC AY / > ~ e 

ξχε' OE TL XAL ἁπλῶς XOLVOVY VOUS χαὶι αἴσϑησις, TO OE Ooms CVEDYELY, 0 

μὲν περὶ τὰ νοούμενα, ἢ δὲ περὶ τὰ ἐν file γινόμενα: ἄλλως τε att 

ἐν περὶ τῶν χαϑόλου ἀποδείξεις ἐξ ἀρχῶν ὥρμηνται τῷ ϑεωρητιχῷ vo 

γινωσχομένων, αἵ, ὡς χαὶ πρότερον εἴρηται, ἀπηχήματα εἰσι τοῦ χυρίως 

χαὶ xa ὕπαρξιν vod. 6 γὰρ ἐν ἡωυῖν χατὰ μετοχὴν ἐχείνου ἐστίν, οἷον 
ὅταν συστῆσαι δέοι τρίγωνον ἰσόπλευρον, λαμβάνοντες ὁμολογουμένην ἀρ- 

χήν, ὅτι αἱ ἀπὸ τοῦ χέντρου τοῦ χύχλου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἀγόμεναι 

εὐϑεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, χρώμεϑα ταύταις εἰς ἀπόδειξιν τῆς τῶν πλευ- 
ἀν 

Ot ρῶν τοῦ τριγώνου to 
. 

τητος. ἐπὶ ὃὲ τῶν χαῦ᾽ ἕἔχαστα xual πραχτῶν ἐξ 

αἰσϑήσεως ὁρμώμενοι χαὶ τῆς Ἰνώσεως χορηγίαν ex ταύτης δεχόμενοι 

τῶν xa ἕχαστα, ἀναφέρομεν ταῦτα τῷ πραχτιχῷ νῷ, ὅς ἐστι λόγος χα- 
ταγινόμενος περὶ τὰ xa? ἕχαστα, 6 αὐτὸς μὲν ὧν χατ᾽ οὐσίαν τῷ ϑεω- 

ρηπτιχῷ, διαφέρων δὲ χατ᾽ ἐνέργειαν, συναγόμενος ἡμῖν ἐχ τῆς τῶν χαϑ᾽ 
ἕχαστα γνώσεως χαὶ ἀρχὰς ἑαυτῷ συνιστῶν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν, ὧν ἐν 

πολυπειρία. χαὶ Ἰνώσει πολυτρόπῳ γενόμενος ἐν ἕξει τε χαϑίσταται χαὶ 

ι φρόνησις χαὶ λογισμὸς ἢ νοῦς πραχτιχὸς ὀνομάζεται. χαὶ τοῦτό ἐστιν ὅ 

20 καὶ αἴσϑησις B: ἡ αἴσϑησις a 29 πρότερον] p. dl 

9 

15 

20 

25 
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10 

30 

b] ~ φασιν ὄμμα λαμβάνειν τὸν ἐν ἡμῖν λόγον ἐξ ἀρχῶν ἐπιγινόμενον, συνι- 1] 

σταμένων ἐχ τῶν ual? ἔχαστα χαὶ χαϑολιχὴν ϑεωρίαν λαμβανουσῶν. 6 

γὰρ πραχτιχὸς ἀνὴρ προτεϑέντος αὐτῷ τινος πραχτοῦ ζητεῖ ὁποῖον αἱρή- 

σεται τῆς ἀντιφάσεως μόριον, ἣ χατὰ ἀντίφασιν ἔχει τὴν ἀμφιβολίαν αὐτὸ 
προχείμενον ἢ ὁπότερον τῶν ἐναντίων προϑήσεται, εἰ χατ᾽ ἐναντίωσιν 

τὸ προτεϑὲν ἐξετάζοιτο, χαὶ ἢ μὲν ἀρχὴ τῆς τοῦ πραχτέου εὑρέσεως ἀπὸ 
΄ - yee aa 2 2) = ΄ ὌΝ ᾿ 

τοῦ αἰσϑητοῦ χαὶ τῆς ἐλάττονος προτάσεως γίνεται. ἄνεισι Ge εἰς τὴν 

δ ὦ 

LTT 
[ἡ as ΄ 5 >) \) 7 ΄ 

χαϑόλου ὡς εἰς ἀρχὴν χαὶ ἀξίωμα, χαὶ οὕτω συνάγεται τὸ συμπέρασμα. 
Spee Ona - πη ΕΣ ἢ εἰ δέ τις βούλοιτο, ἔστω χαὶ τοῦ προχειμένου παράδειγμα. ζητοῦσιν ᾿Αϑη- 

~ ~ a) x car € ον Ὑ ΄ Ἁ a 

ναῖοι πῶς χρὴ διαχεῖσϑαι πρὸς Φίλιππον, ὡς πρὸς φίλον ἢ ὡς πρὸς ἐχ- 
€ ΄ ΄ ΄ “ - as ΄ a ΄ ΄ ἐξ 

Ypov. ἣἥ ζήτησις ἐνταῦϑα περὶ δύο ἐναντίων διαϑέσεων, ὁποίαν τούτων 
ΦΨΨῊΗ Yoh & Ans τῆς YATHOYENT =H) δέωντ Ὶ ζ ἐλέσϑαι χρή. ἣ ἀρχὴ τῆς χατασχευῆς τοῦ δέοντος ual συμφέροντος ex 
τῷ στῶ vay 0 yee - <n TH 2 τῶν αἰσθητῶν χαὶ xa ἕχαστα. ταῦτα ἐστιν ἃ ἐργάζεται Φίλιππος, χα- 

τατρέχων χώρας πέριξ τὰς τῶν ᾿Αϑηναίων, ἐχεῖνα πράττων ἃ τοὺς ᾿Αϑηναί- 
) ~ 

ι ons λυπεῖ. ταῦτα ἐν μοίρα. τῆς προτάσεως τῆς ἐλάττονος τέταχται. εἴτ 

ἐχ ταύτης πρὸς" τὸ χαϑόλου ἀνατρέχομεν λέγοντες: πᾶς ὃ τὰ πρὸς λύπην 
τινὸς πράττων ἐχϑρὸς αὐτοῦ ἐστιν, ὁ Φίλιππος ἄρα ἐχϑρὸς ᾿Αϑηναίων 

ἐστίν, ὥστε δεῖ ᾿Αϑηναίους οὐχ ὡς φίλον ἀλλ΄ ὡς ἐχϑρὸν ὑπ Ἰρλσαμανον 

τὸν Φίλιππον. ἐχ τῆς ἐνεργείας οὖν τὴν ἀρχὴν λαβόντες καὶ πρὸς τὸ 
χαϑόλου ἀνενεχϑέντες ἐχϑρὸν ᾿Αϑηναίων ἀπεδείξαμεν Φίλιππον. 

p. 114180γπ Διὸ χαὶ φυσιχὰ εἶναι δοχεῖ ταῦτα, χαὶ φύσει σοφὸς 
\ >) ΄ , Ὁ) Vv \ 

μὲν οὐδείς, γνώμην δ᾽ ἔχει χαὶ σύνεσιν “AL νοῦν. 

Διότι. φησί, ἐκ τῶν xa} ἕχαστα ὁ πραχτιχὸς νοῦς χαὶ ἢ φρύνησις 
ἡμῖν περιγίνεται χαὶ ἢ σύνεσις χαὶ ἢ γνώμη, διὰ τοῦτο χαὶ φυσιχὰ δοχεῖ 

εἶναι ταῦτα. ἢ μὲν γὰρ σοφία τῶν χαϑόλου, διὰ τοῦτο χαὶ od’ φύσει 
ἡμῖν πρόσεστιν, ἀλλ᾽ ἐχ wadycens Ἐπ το ὡς εἶναι χαὶ νέον δυνατὸν 

ὑπάρξαι τ ἐν γνώσει τῶν χαϑόλου γενόμενον χαϑὰ χαὶ προλαβὼν 6 

φιλόσοφος εἴρηχεν. αἱ δὲ εἰρημέναι ἕξεις, ἐπεὶ ἀπὸ τῆς πολυπειρίας συνά- 

f ἡλιχίας τελεωτέ- γονται τῶν χαϑ᾿ ἕχαστα. χρόνου δεῖ αὐταῖς μαχροῦ χαὶ 7, 
ἘΞ, Q 3 ὌΞΕΞ, as Ἂ € Lee / >] A i 3 , = + 4 pas, Ov ἧς αὗται ἀνθρώποις πρραγενονταιες πον | ἡλιχία 
" e ~ ~ ΄ a?) ΄ ~ ~ 

χαὶ ὁ μαχρὸς τῆς ζωῆς χρόνος, δι’ ὅσου ἢ χτῆσις τῶν ἕξεων τούτων πο- 
4 ~ . ~ Vv . 

ρίζεται, διὰ τοῦτο χαὶ φυσιχὰ δοχοῦσι ual 2x φύσεως Epyectar. τὸ δὲ 
Vv ~ 3 ‘ γνώμην ἔχει χαὶ σύνεσιν χαὶ νοῦν, ἀπὸ χοινοῦ προσλαβὸν τὸ φύσε! 

Vv "i 5 > > ~ ~ ~ ΄ - 

ἔχοι ἂν ἀποδιδομένην τοῦ λοιποῦ τὴν τοῦ ῥητοῦ σύνταξιν. ἵν᾽ εἴη οὕτω 

1 φασιν B: φησιν a 3 mpotedévtos B: προτιϑέντος a πραχτοῦ B: 

πραχτῶν a 4 αὐτὸ B: αὐτῷ a 14 τὰς πέριξ χώρας B: τὴν πέριξ χώραν a 

15 7 

ἀνατρέχοντες λέγομεν a 21 εἶναι δοχεῖ B: Ooxet εἶναι ἃ et Aristoteles 22 ἔχει 

D>. 

θν 

30 

90 

40 

45 

50 

τῶν 

προτάσεως τῆς ἐλάττονος Β: τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἃ 16 ἀνατρέχομεν λέγοντες B: 

B et Arist. codd. MbOb: ἔχειν ἃ et Arist. vulg. 27 προλαβών] c. 9 p. 1142813 

Bis) προσλαβὸν B: προσλαβὼν a 
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Α » , SX \ \ > ~ ~ Ἁ / Ἁ \ IQ_7 τὸ λεγόμενον: διὸ χαὶ φυσιχὰ δοχεῖ ταῦτα χαὶ φύσει σοφὸς μὲν οὐδείς. 110» 
5 lj \ ~ 

γνώμην δ᾽ ἔχει φύσει χαὶ σύνεσιν χαὶ νοῦν. 

ΝΟΉ - σ ~ ¢ ΄ > ~ 

p-11437 Σημεῖον δ᾽ ὅτι xat tats ἡλιχίαις olducda ἀχολουϑεῖν 
ι > c ς - v ΄ - ΄ ΄ 

χαὶ ἥδε ἣ ἡλιχία νοῦν ἔχει χαὶ γνώμην, ὡς τῆς φύσεως αἰτίας 

5 οὔσης 

N ~ > ~ ΄ 

Ὅτι δὲ φυσικὰ ταῦτα, ἐντεῦϑεν σημειωσόμεϑα, φησίν: οἰόμεϑα γὰρ 
v ~ ΄ | πὸ ΒΞ Ω Cah oy =. Loe 2 — ΄ Ξ ἅπαντες ἀνϑρωποι ταῖς ἡλιχίαις τὰς ἕξεις ταύτας ἀχολουϑεῖν, ὡς λειπό- Ir 

SY ΄ ΄ » ᾳ ΄ Ὁ oes > \ \ s \ 

μενον μὲν ἡλιχίας αὐθρώπον λείπεσϑαι λέγειν αὐτὸν χαὶ φρονήσεως χαὶ 

Ἱνώμης, εἰς ἡλιχίας ὃὲ μέτρον ἥχοντα λέγειν ἤδη αὐτὸν νοῦν ἔχειν xat 

o- 10 γνώμην, ἤτοι φρόνησιν χαὶ ὀρϑὴν χρίσιν ἐπιειχοῦς, ὡς τῆς φύσεως χα 

τὴν ἡλιχίαν χορηγούσης αὐτῷ χαὶ τὸν νοῦν χαὶ τὴν γνῶσιν. ἣ γὰρ ἐχ 

τῆς φύσεως ἡλιχία ἱχανὸν πρὸς πολυπειρίαν χορηγήσασα χρόνον παρέσχεν 5 

αὐτῷ χαὶ νοῦν χαὶ γνώμην προσχτήσασϑαι. 

> ΄ ς - Ρ. 114809 Διὸ χαὶ ἀρχὴ χαὶ τέλος νοῦς. ἐχ τούτων γὰρ αἱ ἀπο- 

15 δείξεις χαὶ περὶ τούτων 

Διότι, φησί. νοῦ ἡμῖν δεῖ ἐχατέρωϑεν χαὶ ϑεωροῦσι χαὶ πράττουσι. 
\ ~ x \ Of ~ \ ~ ΄, \ ae > 

χαὶ ϑεωροῦσι μὲν τὸ χαϑόλου voodvtos χαὶ τῶν πρώτων χαὶ ἀμέσων ἀρ- 
- σ ΄ ΔΝ \ τ ὦ» ΄ 

yay ὥσπερ ϑιγγάνοντος, πράττουσι ὃὲ ta xa? ἕχαστα χαταλαυβάνοντος 
διὰ τῆς pee ρῶς χαὶ τῇ τὰ γνώσει ἑαυτοῦ περιγράφοντος, διὰ τοῦ- 

90 τὸ ἀρχὴ χαὶ τέλος νοῦς, ἐχεῖ μὲν ΠΤ διότι χαὶ τὸ τέλος ἐχεῖ 10 
~ ~ 2 ~ ~ > > γνῶσις οὐ πρᾶξις, ἐνταῦϑα δὲ πραχτιχός, ὅτι τὸ τέλος πρᾶξις, ἀρχὴ δ᾽ ὃ 

γοῦς, ὡς ποιητιχὴ δηλονότι τῶν ἀποδείξεων χαὶ ἀποτελεστιχή" ἐχεῖ μέν, 

ἵνα ee τὸ ὩΣ τς ϑεωρήσωμεν, ἐνταῦθα dé, ἵνα χαὶ τὸ ἘΠΕ τευ, ξλώ- 
ΕΠ ἜΣ ΝΕΠ, Bu aac ΕΞ WS τὶ πὰς Ξ usta χαὶ ἐνεργήσωμεν χατορϑοῦντες ἐν πράξεσιν. 7 ἀρχὴ χαὶ τέλος ὡς 

25 πρῶτον χαὶ ἔσχατον: ἀρχὴ μὲν ὡς πρῶτος ὃ ϑεωρητικὸς νοῦς. ὅτι τῶν 
Q7 ΡΣ ΄ / >. c Vv ΄ ΄ σ ~ > σ ἘΞ 

χαϑόλου ἐστί, τέλος GF ὡς ἔσχατον ὃ πραχτιχός, ὅτι τῶν xa ἕχαστα. 
΄ > > > ΄ ᾿ Ρ 

ἐχ τούτων γὰρ αἱ ἀποδείξεις χαὶ περὶ τούτων’ ex τούτων μὲν 1b 

τῆς ἀρχῆς χαὶ =e τέλους, ἥτοι τοῦ ϑεωρητιχοῦ vod χαὶ πραχτιχοῦ. ex 
\ 

γὰρ τοῦ νοῦ" ἐχεῖ μὲν γὰρ ἀρχόμενοι χαὶ τοὺ 

80 προτιϑέντες συνάγομεν. τὰ ἐπιφερόμενα. ἐν ὃ 

σ \ \ by A 7 
ς ὅρους χαὶ τὰ ἀξιώματα 

& ταῖς πράξεσιν οὐ μόνον 
\ > gt , > \ ~ ~ > ’ ~ > \ \ AS 

τὸ ἀληϑὲς συμπεραίνομεν ἀπὸ TOD πραχτιχοῦ ἀρχόμενοι νοῦ ἀλλὰ xal τὰς 
\ πράξεις ἐπάγομεν. ἐν yap τοῖς ἠϑιχοῖς xal πολιτικοῖς τὸ τέλος οὐ γνῶσις 

΄ ἀλλὰ πρᾶξις, τὸ δὲ χαὶ πορὶ τούτων, οὐ περὶ τῶν νοητῶν ἑχάτερος, 30 

ἀλλ ἐχεῖ μὲν ϑεωρητῶν μόνον.. ἐνταῦϑα ὃὲ πραχτῶν. 

33 καὶ περὶ Β: περὶ a 4. μόνον B: μόνων a 
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5 ῃ ἂν ΄ ~ > , \ ΄ 
Ρ.1148011 στε δεῖ προσέχειν τῶν ἐμπείρων χαὶ πρεσβυτέρων Ill 

ἐχ τῆς ἐμπειρίας ὄμμα 

7 φρονίμων ταῖς ἀναποδείχτοις φάσεσι χαὶ δόξαις οὐγ ἧττον ΠῚ ᾿ foc | 

ν 
‘ 

~ > Ad SA A) δ τῶν GMOOELCEMY. OLA γὰρ TO EVEL 

5 Ἐπεί, φησίν, ὃ χρόνος τριβὴν παρέχεται τῶν xa? ἔχαστα καὶ τῶν 
πραχτέων πολυπειρίαν, ὅταν ἀχούωμεν ἀποφαντιχῶς λεγομένων λόγων περὶ 

τῶν πραχτέων ὑπὸ ἀνδρῶν ἐμπείρων χαὶ γηραιῶν, χἂν ἀναποδείχτως 2 

ἐνίοτε χαὶ δίχα συλλογισμοῦ λέγωνται, δέον πιστεύειν τούτοις οὐχ ἧττον 

τῶν ἀποδείξεων: ὁποῖα χαὶ τὰ τῶν σοφῶν ἀποφϑέγματα. φάσεις δὲ χαὶ 

10 δόξας τοὺς αὐτούς φησι λόγους" φάσεις μέν, ὅτι ἀποφαντιχῶς μόνον χαὶ 
! 

\ NA x ~ , aed as σ ὍΣ Ὁ ~ 5) > ΄ δ. 

δίχα συλλογισμοῦ λέγεται, δόξας OS, ὅτι οὐ διανοητικχῶς, ἀλλ ὡς ᾿ἀπὸ 

δόξης προφέρονται ὡς ἤδη συμπεπερασμένοι χαὶ ἀποδεδειγμένοι χαὶ οὔὕ- 

tw λεγόμενοι ὡς δμολογουμένως ὑπάρχοντες ἀληϑεῖς. ἐπήνεγχε OF τῷ 
™ ΄ in} ~ / Ἁ “4 

πρεσβυτέρων τὸ 7 φρονίμων, δηλῶν ὁποίους λέγει τοὺς πρεσβυτέρους 30 
Ἂν, 7C ἴῃ Ὁ \ > ~ f Pr “4 ie Na ἀν { 

15 οἷς δεῖ πείϑεσθαι. οὐ γὰρ εἰ τῷ χρύνῳ γεγηρᾶάχασι τοῦτοις δεῖ ἔπεσϑαι, 
35 32 ς 2] ~ ~ ~ ~ , 2 ἐς Ἔν \ Lice Q 9 5 ἀλλ ὡς ἐν τῷ μαχρῷ τῆς ζωῆς χρόνῳ χτησαμένοις χαὶ φρόνησιν δι᾿ εὐ- 

he leg \ > ~ > / iad 9X Ἂς > f ΄ a) ig ΄ 

φυΐαν ἅμα χαὶ ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. “οὐδὲν γὰρ διαφέρει νέος τὴν ἡλιχίαν 
“ > 3 fa ‘ v Vv 2 ~ vw 

ἢ τὸ ἦϑος veapdc”, ὡς αὐτὸς ἔφη, ἐπεὶ ἔστιν ἰδεῖν χαὶ γηραιοὺς ἀἄφ- 
povas, οἷς οὐ δεῖ προσέχειν, ὡς γελοίως χαὶ λέγουσι χαὶ πράττουσιν. ἀπο- 

20 δίδωσι δὲ χαὶ τὴν αἰτίαν, Gt ἣν δέον προσέχειν ταῖς τῶν τοιούτων ἀν- 
~ ΄ \ - ΄ » ~ 

δρῶν φάσεσι xat δόξαις. ex yap τῆς ἐμπειρίας, φησίν, ἤγουν τῆς πολυ- 35 
~ ~ ~ ’ % >] ΄ ~ ~ 

πειρίας χαὶ τριβῆς τῆς ἐν τοῖς xad’ Exacta, ὄμμα ἐχτήσαντο τῇ ψυχῇ: 
ἤγουν νοῦν διορατιχὸν τῶν ἀρχῶν, ἤτοι τῶν προτάσεων, ἃς ἐχ πολλῶν 

\ > 

τῶν πραττομένων xav ξἕχαστα ποριζόμεϑα, χαὶ δρῶμεν ἐξ αὐτῶν τὰ ἀπο- 
‘ ’ ‘ 

΄ ’ ΄ , σ ΄ c / ~ > 

βησόμενα. γενομένῳ γάρ τινι τί ἕψεται, πολλάχις ὃ φρόνιμος προερεῖ, ex Wo σι 

τοῦ πολλὰ ἰδεῖν ὅμοια χαὶ μαϑεῖν τίσι περιλαβοῦσι τίνα ἠχολούϑησεν 
° 

ἕτερα. 

p. 1148υ.14 Τί μὲν οὖν ἐστιν ἣ φρόνησις χαὶ ἣ σοφία, χαὶ περὶ 40 

τίνα ἑχατέρα τυγχάνει οὖσα, χαὶ ὅτι ἄλλου τῆς ψυχῆς μορίου 

80 ἑχατέρα εἴρηται. 

Συμπεραίνει τὰ εἰρημένα περὶ φρονήσεως χαὶ σοφίας χαὶ ἀποχαϑίστησι 

τὸν λόγον χατὰ τὸ εἰϑισμένον αὐτῷ ἑτέροις, βουλόμενος προσβαλεῖν ϑεω- 

4 ὁρῶσι τὰς ἀρχὰς Ba: ὁρῶσιν ἀρχὰς Arist. codd. K>Mb: ὁρῶσιν ὀρϑῶς Arist. vulg. 
7 τῶν Β: om. ἃ ἀναποδείχτως B: ἀναποδείχτους a 11 λέγεται Β: λέγον- 

ται ἃ 15 τούτοις ἃ: τούτῳ Β 18 ἔφη Β: ἔφησεν ἃ] Al p. 109ῦλ0 

20 δέον Β: δεῖ ἃ 22 ἐχτήσαντο scripsi: ἐχτήσατο Ba 23 διορατικὸν B: διοριστι- 

χὸν ἃ 26 ἠχολούϑησεν B: ἠχολούϑησαν a 28 ἡἣ φρόνησις xai ἡ σοφία B et Arist.: 

ἡ σοφία χαὶ φρόνησις a 29 ἑχατέρα τυγχάνει Β et Arist.: τυγχάνει. ἑκατέρα ἃ 

30 ἑχατέρα Β: ἀρετὴ ἑχατέρα a et Aristoteles 
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s Ἁ 5 ts 4 Vv \ > a c , ρήμασι thy οἰχείαν διάνοιαν. εἴρηχε μὲν οὖν τί ἐστιν Exdtepov σοφία χαὶ Ilr 
Is \ \ [4 < Va σ Ὁ \ φρόνησις χαὶ περὶ τίνα ἑχατέρα, ὅτι ἣ μὲν (περὶ) τὰ πραχτὰ χαὶ xad? 

ἕχαστα, ἣ φρόνησις, ἃ χαὶ αἰσϑητά εἰσι χαὶ ἔνυλα χαὶ ἐνδεχόμενα χαὶ 4 
τοῦ μέλλοντος χρόνου ἐχόμενα, ἣ GE περὶ τὰ χαϑόλου χαὶ νοητά, ἃ χαὶ 

, 

ἀναγχαῖα εἰσι χαὶ χρόνου ἐπέχεινα, χαὶ ὅτι ἢ μὲν σοφία τοῦ χρείττονος 
5 

σι 

’ ~ ~ > \ id , ~ c . ~ ΄ 

woptov τῆς ψυχῆς ἐστι, ϑεωρητιχὸς ὑπάρχει νοῦς, ἣ δὲ τοῦ ἐσχάτου 
~ , ~ 

ἐν λογικοῖς ὡς ὃ συλλογισμός ἐστι ual ὃ πραχτιχὸς vods. χαὶ μὴν αὐτὸς 
~ Ὗ ΄ be! 7% ~ 

᾿Αριστοτέλης φησὶ μὴ διαφέρειν τῇ οὐσίᾳ ἀλλήλων τὸν ϑεωρητιχὸν νοῦν 
χαὶ πραχτικόν, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν ὄντα 7 χατ᾽ αὐτὴν χατὰ μόνην φέρειν τὸ 

10 δισρθρον τὴν ἐνέ ae πῶς οὖν ἐνταῦϑα ἑτέρου μορίου τῆς ψυχῆς τὴν ν ὅ0 

σοφίαν εἶνα! λέγει, ἣ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἕξις ἐστίν, ἑτέρου δὲ τὴν φρό- 
ied ¢c 

νησιν. ἢ ἐστι τοῦ πρ ATUKOD; δοχεῖ (4p ταῦτα αὐτὸν προς ἑαυτὸν τὸν 
΄ 

᾿Αριστοτέλην εἰσάγειν ἐναντιούμενον. Ξε ov g 
ἘΝ 

“oO 
OR 
no 

\ σ ρ 

ρὴν Xt ξτέρην αόριον 0) 
΄ - ~ Vv ~ , ΄ 

ϑεωρητιχὸς χαὶ ὃ τ τς νοῦς, πῶς ἔσται τῇ οὐσίᾳ ἕν χαὶ τὸ αὐτό; 

15 εἰ γὰρ χαὶ ὡς μόρια ἕτερα χαὶ ὡς ἐνεργείας ἑτέρας προβαλλόμενα χαὶ 

ς περὶ ἕτερα ὑποχείμενα τὴν ἐνέργειαν ἑχάτερα ἐνδειχνύμενα, πῶς | 
> vr \ ΄ \ > v 

ODY ἔξει χατὰ πᾶντα TC ἶναι λέγεται au- Illy 
σ A ™ ~ ‘ > , a 

τὸ ἕτερον: 7% τῇ μὲν οὐσίᾳ ἕν ε 
͵ 

gw, ὃ BaepaE es νοῦς χαὶ ὃ πραχτιχός, ὅτι τοῦ λόγον ἔχοντος χαὶ yow- 
σ μένου ἀυφότερα, δέχονται δὲ τὸν μερισμὸν διὰ τὸ περὶ ἕτερα χαὶ ἕτερα t a 

c ΄ τ NU Cl of \ > ΄ > ὦ 20 ὑποχείμενα ἐχάτερα χαταγίνεσϑαι χαὶ ἑτέρως τὰς ἐνεργείας ἐνδείχνυσϑαι, 
~ ~ 4 ~ ~ , 

ὅτι ὃ μὲν ἐχ τῶν ἀρχῶν πρόεισει τῶν πρώτων τὰς μείζους τῶν προτά- 

Gewy προτιϑέμενος χαὶ εἰς τὰς ἐλάττονας προερχόμενος χαὶ οὕτως ἐπά- 5 
κ ΄ ar > ~ ? 

Ἴων τὰ συμπεράσματα, ὁ GE éx τῶν xad’ Exacta τὸν λόγον τυ 
/ 4 Oo 

εἰς τὸ χοινότερόν TE χαὶ περιεχτιχώτερον οὕτω συνίστησι τὰ παρ᾽ αὐτοῦ 
/ C VN > , a \ ~ \ Jar 4 ~ 

25 προβαλλόμενα, χαϑὼς ἤδη εἰρήχαμεν. διὰ τοῦτο χαὶ οὐδὲ μέρους τῆς 
’ 1 ~ [4 τέ \ Cae CS ΓΑ - Sr γ΄ ¥ 

ψυχῆς ἑτέρου χαὶ ἑτέρου ἀλλὰ μορίου Exatépwy τῶν ἕξεων, ὡς μεριζο- 

μένου τοῦ λόγον ἔχον τος pene τῆς ψυχῆς ὡς εἰς μόριά τινα τὸ ϑεωρη- 

τιχὸν χαὶ TPAXTLAGY. μόριον γὰρ χυρίως τὸ τοῦ μέρους μέρος εἴωϑε λέ- 
~ 

γεσῦαι. ἔστι. d= χαὶ ἄλλως εἰπεῖν. ἐπὶ yap τῶν ὅρων τὸ τί χαὶ 7 οὐ- 10 O2 

30 σία τὸ γένος ἐστί, διὸ χαὶ ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορεῖται; τῶν εἰδῶν ὃξ αἱ 
3 

διαφοραὶ ἐν τῷ ὁποῖον τί ἐστιν ἀποδίδονται, χαὶ τευ μέν εἰσι, πλὴν 
A 

Ἄ 

\ > 

οὐσιώδεις. χαὶ rep οὐσίαν τὸ ποιὸν ἀφορίζουσαι. εἰ οὖν χαὶ τῷ γένει 
, 

. > ΄ a Ἢ ~ , 5 ~ 

ὄντες τὸ αὐτὰ Ol νόες ἀμφότεροι ἕν χαὶ ταὐτὸν τῇ οὐσία λέγονται, χαλῶς 

χαὶ nat ἐπιστήμην λέγονται, χαὶ μόρια ὡς μέρους μέρη ἁρμοδίως χα- wy 

Ἐ ~ 3 ἐν pe μ᾿ ̓ ς = Ὗ >\ > \ as, Ἁ , eS a 

35 λοῦνται. ἐπεὶ χαὶ ὅλον τι τὸ YEVOS, TO GF ELGNS χαὶ OADV χαὶι (S005, ὡς 

~ , ΄ ~ ΄ ~ ΄ \~ ἘΞ 

ἐν Εἰσαγωγαῖς παραδέδοται. ὥστε. εἰ χαὶ ὡς εἴδη γένους τοῦ ἁπλῶς 15 ? ' 
>’ 

νοῦ μόρια ὠνόμασται. ὃ ϑεωρητιχὸς χαὶ πραχτιχὸς οὐ παρὰ λόγον οὕτως 
, 

ὠνόμασται. 

1 ἑχάτερον B: éxatépa ἃ 2 περὶ a: om. Β 6 fort. χαὶ ϑεωρητιχὸς 

9 an zat? αὑτὸν μόνην ῦ 22. 23 ἐπάγων Β: ἄγων a 20 ἑχατέρων Β: éxa- 

τέρου ἃ 29 ἡ Β: om. a Ὁ] ὁποῖον B: ποῖον a 36 ἐν Εἰσαγωγαῖς] 

Porphyr. p. 8,1 Busse 
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σι 

10 

30 

p. 114318 Διαπορήσειε δ᾽ ἄν τις περὶ αὐτῶν τί χρήσιμοί εἰσιν. Il 
᾿- α α ie x ea) 4 HIANE 3 ἐξ ἔσ 

ἡ μἕν γαρ σοφια σεν EWPEt ες ὧν COG -ἰἘ Ἠ Ὁ μων ἀν θρώπος 
~ 

(οὐδεμιᾶς γάρ ἐστι γενέσεως), ἢ δὲ φρόνησι 
~ 

τοῦτο μὲν ἔχει, 

ἀλλὰ τίνος ἕνεχα δεῖ αὐτῆς, εἴπερ ἢ μὲν φρόνησις ἢ περὶ ta δί- 

χαια χαὶ χαλὰ χαὶ ἀγαϑὰ ἀνϑρώπῳ. ταῦτα 

ϑοῦ ἐστιν ayer πράττειν, οὐϑὲν GE πραχτιχώτεροι τῷ εἰὸ 

αὐτά ἐσμεν, εἴπερ ἕξεις at ἀρεταί, ὡς οὐδὲ τὰ ὃ 
g 

5 b 
4) ~ nn \ ~ 3 ~ 

εὐεχτιχᾶ, ὅσα μὴ TH ποιεῖν ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῇ 

7 

lv 

ἢ ἄλλοις ἔχουσι wetBectat, ἱχανῶς τ᾽ ἔχοι ἂν ἡμῖν ὡς χαὶ ws 

περὶ τὴν ὑγίειαν: βουλόμενοι γὰρ ὑγιαίνειν ὅμως οὐ μανϑάνο- 

μεν ἰατριχήν. πρὸς δὲ τούτοις ἄτοπον ἂν εἶναι δόξειεν, εἰ χεί- 

ρων τῆς σοφίας οὖσα χυριωτέρα αὐτῆς ἔσται" ἣ γὰρ ποιοῦσα 
ἄρχει χαὶ ἐπιτάττει περὶ ἕκαστον. 

Διδάξας ᾿Αριστοτέλης περὶ φρονήσεως χαὶ σοφίας, τί Exatépa ἐστὶν 
αὐτῶν χαὶ περὶ τίνα χατ Ane xat τί χατορϑοῦσιν ἐν αὐτοῖς, ἐπειδὴ 

ἑώρα τινὰς ἐναντίως ἔχοντας περὶ τὴν χτῆσιν αὐτῶν ἢ ὑπὸ ἀφυΐας THs 80 ' 
πρὸς αὐτὰς 7 ὀχνηρίας περ δ᾿ τὼ αὐτὰς χαὶ διασύροντας, ἀπελέγξαι 

τούτους ὡς μοχϑηροὺς χαὶ τῶν χαλῶν ἀνεράστους χαὶ ἀβελτέρους βουλό- 

usvos, αὐτὸς ὑποδύεται τὴν χατὰ τῶν 600 τούτων ἕξεων ζήτησιν ἰσχυρο- 

ποιῶν, ὡς ἔνι μάλιστα, τὴν χατ᾽ αὐτῶν Sele χαὶ τοσοῦτον ὅσον ἐχεῖ- 
vot συστῆσαι ταύτην οὐχ ἂν ἠδυνήϑησαν. εἶτα ἀπολογούμενος πρὸς τὴν 

ζήτησιν χαὶ χαταβάλλων τοὺς χατὰ τῶν χαλλίστων ες WY τούτων, ob 

σμούς, ἐξελέγχει τὴν τῶν ἀνοήτων ἐχείνων μοχϑηρίαν καὶ ἄνοιαν. ἔσχα- 35 

τον ὃ᾽ He ει περὶ σοφίας xat φρονήσεως, ee τούτων ϑατέρας 
ἐστὶν - ἔχουσα. πότερον τῆς σοφίας ἢ φρόνησις, ὡς περὶ αὐτῆς ἐπιτάτ- 
τουσα, ἣ τῆς τοῦτος ἢ σοφία, ὡς ἢ κρείττω χαὶ ϑειότερα ἔχουσα. 

ὃ wiv σχοπὸς οὗτος, ἴδωμεν δὲ χαὶ χατὰ μέρος τί φησι. ζητεῖ τοίνυν 

περὶ τοῦ χρησίμου αὐτῶν χαὶ κατασχευάζει πιϑανῶς περιττὴν οὖσαν τὴν 
χτῆσιν τούτων τῶν ἕξεων, χαὶ πρῶτον περὶ τῆς σοφίας. ὡς μὴ ϑεωρού- 

σῆς περὶ τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν, ἐξ ὧν εὐδαίμων ἄνθρωπος γίνεται. βελ- 40 

4 φρόνησις B: φρόνησίς ἐστιν a et Aristoteles 6 ἐστὶν ἀνδρὸς Β et Aristoteles: ἀνδρός 
9) NX 

ἐστι a 7 ἀρεταί B: ἀρεταί εἰσιν a et Aristoteles ws B: ὥσπερ a et Aristoteles 
J οὐϑὲν δὲ B: οὐϑὲν yap a et Aristoteles ἢ Ba et Arist. cod. Ob: xat Arist. vulg. 

τοῦ B et Aristoteles: χαὶ τοῦ a γενέσϑαι Ba et Arist. cod. Mb: γίνεσθαι Arist. 

vulg. 13 ὡς B: ὥσπερ a et Aristoteles 15 δόξειεν a et Aristoteles: δόξη B 

1] 

19 τί B: τίνα a ἐπειδὴ B: ἐπεὶ a 25 συστῆσαι B: om. a 29 πότερον 
€ πρότερον B ws περὶ B: ὥσπερ a 31 τί B: ἕχαστα τί ἃ 34 ἀρετῶν 

ἀγαϑῶν ἃ 



10 νήσεως: αὐτὴ μὲν γάρ, φησίν, ἔχει τοῦτο, ἤγουν τὸ τ τος περὶ γέ 

5 τὴν χαταγίνεσϑαι μηδὲ περὶ τὰ τῆς ὕλης ἐχόμενα, ἃ γένεσιν προσηγό- 
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τιῶν yap τὰ ἑαυτοῦ ἤϑη διὰ τῶν ἀγαϑῶν πράξεων χαὶ ἐν ξξει tod εὖ Illv 
πράττειν γινόμενος. εἰς εὐδαιμονίαν χαταντᾷ 

ς & 
wy o ov 7 ay a Os. ~ ° wy = 

2 < 
= -ῷ es πὶ st < 3 < ἊΨ ~ Ξ “ 

\ f > ~ 5 ~ \ ! Ἃ ie , 

χατὰ λό (OY ξνέργξιν αὐτῶὸῦ τὴν ψυχὴν Og tov TAYTOC. 

\ \ εἰς εὐδαιμονίαν οὐ συντελεῖ, detavucr διὰ τοῦ uy περὶ τὰ evdcy 

ρξυσεν, ἐπεὶ χαὶ γινόμενα ταῦτα, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄντα, χατὰ τὸν παρὰ 
Πλάτωνα Τιμαῖον, χαὶ προβαίνει ὃ περὶ τούτων συλλογισμὸς οὑτωσί. ἣ 

εὐδαιμονία ἐκ τῶν περὶ γένεσιν ἐνεργειῶν γίνεται, ἢ σοφία οὐ χαταγίνεται 

περὶ γένεσιν: 7 σοφία ἄρα οὐ συντελεῖ mpos εὐδαιμονίαν. εἶτα περὶ φρο- 

7 € 

σ > \ \ Ψ" ἂς ’ QA ~ \ 

al 6 ἐστι περὶ τὰ ἐνδεχόμενα xat ἔνυλα, GAN οὐδὲ αὐτῆς δεῖ πρὸς 
\ 

αἱ ς, δαιμονίαν: περὶ ἃ yap, φησί, χαταγίνεται ἣ φρόνησις, τὰ δίχαιά ἐστι χα 

τὰ χαλὰ χαὶ ἀγαϑὰ ἀνθρώπῳ. ἐπεὶ δ᾽ ἕξεις at ἀρεταί, πράττομεν ταῦτα 
ἀπὸ τῶν ἕξεων, More τ τινὸς φύσεως τῆς συνηϑείας Fut pees, χαὶ 

Ww > 

| 

15 οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ πράττειν αὐτὰ εἴτ᾽ εἰδῶμεν αὐτὰ εἴτε μή, χαὶ 
παράδειγμα φέρει τὰ ὑγιεινὰ χαὶ εὐεχτιχά: ταῦτα δ᾽ εἰσὶ τὰ ex τῆς ὑγείας 
χαὶ τῆς εὐεξίας, παρουσῶν ἀμφοῖν ἐν τοῖς σώμασιν, ἐνεργούμενα χαὶ πραττό- 

μενα. πολλαχῶς γὰρ τὰ ὑγιεινὰ nual τὰ εὐεχτιχὰ λέγονται ἣ γὰρ ὡς ποιητιχὰ 
na , Ἃ 5 4 \ > ~ > ~ , nn Cc \ \ 

υγξειᾶς ἢ εὐεξίας μη οὐσῶν ὃν τῷ σώματι, Ἢ ὡς φυλαχτιχὰ χαι συντης 

ὃ0 

20 ρητιχὰ παρουσῶν, 7 ὡς | ἐξ αὐτῶν παρουσῶν προβαίνοντα. ἐχεῖνα μὲν 112. 

25 τὰ ὠνόμασεν ἐνταῦϑα ὑγιεινὰ χαὶ εὐεχτιχά. χαὶ ἔστιν ὃ σχοπ 

οὖν φάρμαχά τε χαὶ διαιτήματα, ταῦτα δὲ ἐνεργήματα, ὡς ἀπὸ ἕξεων 
προϊόντα ἐνουσῶν τοῖς σώμασιν, οἷον βάδισις χατὰ φύσιν, δρόμος εἰ δεή- 

σει, ὄρεξις tpopiis χαὶ πόσεως, meets ἐχχρίσεις αἰσϑήσεων ἐνέργειαι. 
ὅσα τοιαῦτα ἐχ φύσεως Pepe χατὰ φύσιν ἄνϑρωπος πέφυχε, τὰ τοιαῦ- 

γπὸς τοῦ λό- 

Ἴου τοιοῦτος, ὅτι ὡς ὃ ὑγιαίνων ἢ εὐεχτῶν οὐχ ἂν δεηϑῇ εἰδέναι ἰατρι- 
χὴν πρὸς τὸ ἐνεργῆσαι ὑγιεινῶς ἢἣ εὐεχτιχῶς, οὕτως οὐδ᾽ ὃ ἐν ἕξει γε- 

γονὼς τῶν πραχτιχῶν ἀρετῶν, ὥστε ἐνεργεῖν ἐξ αὐτῶν, ὅτε βούλοιτο τὰ 
97 \ \ \ 5 Qi JIC lA ~ Vv ‘ I ea he > Pee 

δίχαια χαὶ χαλὰ xat ἀγαθὰ ανρώπῳ, τῷ eye τὴν φρονήσιν οιαταττου- 

> ~ ~ Ἃ 2 - > Q~ > 24 Pa DN = ee SEA. Lm, 

0 σαν αὐτῷ πως GAY SVEN wy ὀρθῶς ξνεργήσειεν. οὐὸς πραχτιχωώτερης εσται 

ἐχ τοῦ εἰδέναι αὐτά, ἀλλ᾽ ἐν ἕξει γεγονὼς ἐχ τοῦ χρονίου ἐϑισμοῦ τοῦ ἵει χ 
μὴ ἐνεργεῖν ἕτερα ἀλλ ἡ eevee τὰ δίχαια χαὶ χαλὰ χαὶ ayaa τοῖς ἀν- 

ϑρώποις nee ἄξει τοιαῦτα ἀεί, ὥσπερ φύσεως ἐν αὐτῷ τῆς συνηϑείας γε- 
ὃὲ 

- - > ~ > ~ or > 

γονυΐας: τὸ ὅσα μὴ τῷ ποιεῖν ἀλλὰ τῷ ἀπὸ τῆς ἕξεως εἶναι 

35 λέγεται" οὐϑὲν γὰρ πραχτικώτεροι τῷ ἔχειν τὴν ἰατριχὴν 7 τὴν 
, - > 5 ~ \ [ὦ \ γυμναστιχήν ἐσμεν διὰ τοῦτο προσέϑηχε, διότι πολλαχῶς τὰ ὑγιεινὰ 

χαὶ τὰ εὐεχτιχά, ὡς εἰρήχαμεν, λέγεται. ἐπὶ γὰρ τῶν ποιούντων ὑγείαν 
ba! εὐεξίαν ebextix@y χαὶ ὑγιεινῶν. ἅ εἰσι φάρμαχά te χαὶ διαιτήματα, 
23 / δεόμεϑα τὴν ἰατριχὴν εἰδέναι, ἃ οἰχείως ἐχείνοις χρησάμενοι cx τοῦ πα- 

2 χαταντᾷ Β: κατ᾽ αὐτὰ ἃ 6 παρὰ Β: περὶ ἃ 7 Τιμαῖον] p. 28 A 1 
) 

10 

15 

ad- 

τῆς a: αὐτῇ B 18 λέγονται B: λέγεται a 9 ὁ B: om. a 27 εὐεχτιχῶς a: 
in ἰατρικῶς B 34 τῶ ποιεῖν B: τὸ ποιεῖν a 35 7) τὴν Ba: καὶ Aristoteles vulg., 

ef. adnot. ad p. 384,9 39 ἃ Ba: fort. ἵνα 

Comment. Arist. XX Bustratius in Etbica. 25 
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ρὰ φύσιν εἰς τὸ χατὰ φύσιν ἀναχαλοῦμεν τὰ σώματα. εἰ δὲ ὑγιαίνοντες [19τ 

ἢ εὐεχτοῦντες πράττειν ἐθέλομεν ὑγιξινῶς χαὶ εὐεχτιχῶς, χατ᾽ οὐδὲν dy 

ἐσόμεϑα πραχτιχώτεροι ἐχ τοῦ ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ἢ ἢ τὴν γυ- 

δύο ταύτας ὡς συντελούσας ἀμφοτέρας πρὸς ὕὑτγί- 

5 ξειαν χαὶ εὐεξίαν τοῖς σώμασι, τῆς wey ἰατριχῆς ae ἀναχαλουμένης 

ἀπογινομένας αὐτάς, τῆς δὲ γυμναστιχῆς παρούσας μᾶλλον συντηρούσης. 
5 ~ “7 ΄ ΠῚ 

εἶτα ἀντιτίϑησι πρὸς ᾿ τοῦτον τὸν λόγον φάσχων: εἰ ὃ 
‘4 > 

TLS OTT O07 20 Os, 

(va ot ὄντες σπουδαῖοι τὰ δίχαια χαὶ τὰ χαλὰ χαὶ ta ἀγαϑὰ πράττωσι, 
δεῖ τῆς φρονήσεως, GAR ἵνα γένωνται σπουδαῖοι ot μὴ τοιοῦτοι ὄντες, ex 

10 τῆς φρονήσεως πρὸς αὐτὰ τυ: νοι χαὶ πράττοντες ταῦτα, λέγομεν, ὅτι 

τοῖς σπουδαίοις οὐδὲν ἂν εἴη χρήσιμος ἢ φρόνησις, ἀρχουσῶν τῶν ἐν ad- 

τοῖς ἀγαϑῶν ἕξεων πράττειν ταῦτα ἀφ᾽ ἑαυτῶν χωρὶς τῆς φρονήσεως. 

ἔτι δέ, φησίν, οὐδὲ τοῖς μὴ ἔχουσιν ἀρετὴν ἀναγχαία ἢ φρόνησις, 
΄ ὅτι μηδὲν διαφέρει πρὸς τὸ πράττειν τὰ δίχαια χαὶ τὰ χαλὰ χαὶ τὰ oie 90 

™ ws 7 C 

15 ϑὰ τὸ ἔχειν atte ἀρετὴν ἣ ἄλλοις ἔχουσι πείϑεσϑαι. πειϑηνίους γὰρ 
΄ 

αὐτοὺς ποιοῦντες τοῖς ἔχουσιν apoE τ χἀχείνοις ἑπόμενοι ἐν ταῖς πράξεσιν 

ἔσονται χαὶ αὐτοὶ σπουδαῖοι χατ᾽ ἐχείνους, χαὶ φέρει παράδειγμα πρὸς 

τοῦτο πάλιν τὴν ὑγίειαν. ὡς γὰρ βουλόμενοι ὑγιαίνειν οὐ μανθάνομεν διὰ 
at > ἢ ΘΔ 9 ς XA io ~ \ ¢ / \ > ~ ays mn C σ 

τοῦτο ἰατριχὴν ἀλλ᾽ ἱχανὸν ἡμῖν πρὸς ὑγίειαν τὸ ἰατροῖς πείϑεσϑαι οὔ- 
- - Ὑ ~ ~ ΄ ΄ 

20 tws ἱχανῶς ἂν ἔχοιμεν πρὸς ἀρετῆς χτῆσιν τοῖς σπουδαίοις πειϑόμενο!. 

ταῦτ εἰπὼν ἀπορεῖ ἐφεξῆς χαὶ περὶ τῆς πρὸς ἀλλήλας τε σοφίας 80 

τε χαὶ φρονήσεως χατὰ τὸ χρεῖττον χαὶ χεῖρον. δοχεὶ γὰρ ἄτοπον εἶνα!, 
~ Ἐν ~ 5 C » 

εἰ χείρων τῆς σοφίας οὖσα χυριωτέρα αὐτῆς ἔσται: ὡς ἄτοπον 
> c ole 

ἐπιφέρων τὸ χρείττω εἶναι σοφίαν φρονήσεως, χαϑὸ χοινῶς ἢ δόξα χρατεῖ. 
ΑΝ ᾿Ξ = ἘΠῚ x ns bao ΡῈ a at γί 2945 ΞΕ ε pe ieee) oe , 

25 ἀρχόμενος γὰρ ταύτης τῆς ἠθικῆς πραγματείας, ἐδίδαξεν ἡμᾶς τὰς ποι 

obcas ἕξεις εἶναι ἐπιταχτιχὰς χαὶ ἀρχιχάς. ἐπεὶ οὖν ἢ φρόνησις πράττει 
ς > q ~ ~ Vv ΄ ΄ ΄ 

χαὶ ἐνεργεῖ, ἢ δὲ σοφία μόνον ὕϑεωρεῖ, πῶς οὐχ ἔστιν ἢ φρόνησις χρείττων 

σοφίας: ἀλλ ἢ σοφία φρονήσεως. 

ρ. 11480υ835 [Περὶ δὲ τούτων λεχτέον: νῦν μὲν γὰρ ἠπόρηται περὶ 88 

30 αὐτῶν μόνον. 

Ταῦτα ἐπαπορήσας χαὶ βουλόμενος ἤδη τὰς λύσεις ἘΠ πο ὥσπερ 

Ms ἑαυτὸν προτρεπόμενος ἐπὶ ταύτας, φησίν, ὅτι πρέπον ἂν εἴη περὶ τούτων 
εἰπεῖν ὥσπε p οὐχ ὄντος εἰπεῖν τοῦ μόνον ἀπορῆσαι, εἰ μὴ χαὶ at ἀπο- 40 

x ~ + ΄ Vv ~ ΄ 

ρίαι προσηχόντως λυϑήσονται. διὰ τοῦτο εἴρηται τὸ νῦν γὰρ ἠπόρη- 

(li) or a R - τ ( ° i 2 cy ad ~ S 

΄ > \ \ ΄ ΄ Ὁ “5 \ > ΄ 

μόνον. ἀτελὴς γὰρ ὃ λόγος ὃ δείξας τὰ ἠπορημένα 
“ ΄ ~ > ’΄ > 

χαὶ μὴ τὰς λύσεις ἐπαγαγών, ὡς τῆς ἀπορίας τέλος ἐχούσης χαὶ οὗ 

ἕνεχα τὴν εὐπορίαν τῆς λύσεως, χαὶ μάτην σύστασις, εἰ uy χαὶ ἣ λύσις 
\ 7 2 ~ ~ ᾿ > σ Δ᾽ ς na 

ἀξίως ἐπενεχϑῇ. πρῶτον μὲν οὖν λέγομεν, ὅτι xa? αὑτὰς avay- 

x Ba: δὴ Aristoteles rhesis usque ad μηδ᾽ ἑτέρα αὐτῶν (p. 114423 

λέγων a 37 τὴν εὐπορίαν B: τῆς εὐπορίας a σύστασις Ba: an συστάσης 

15 τὸ ἔχειν scripsi: τῶ ἔχειν Ba 23 ea a et Aristoteles: χρείττων B 29 δὲ 

é 3) a 
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~ cs e \ 
AXALOV εἰναι ALPETAS a 
πρῶτον ποιεῖται ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἀπολογίαν τῆς σοφίας χαὶ τῆς ρα τς, 

’ 

a i 

ΩΣ 

>] 4 [4 >] ~ CRY 2 ς 

ὑτάς. ἀρχόμενος ἐντεῦϑεν τῶν λύσεων χοινὴν 113τ 

αἱρετὰς εἶναι δειχνύων ἀμρρτέρας, ὑπὲρ τὸ menage} xay αὑτὰς οὔσας 45 
ἀξίας σπουδῆς εἰς χατόρϑωσιν, χἂν μὴ τ τι ἕτερον χρησιμεύωσι. τὸ 

σι ¢ ἐν γὰρ πρός TL χρήσιμον ot ἐχεῖνο alpetov, πρὸς ὃ χρήσιμόν ἐστι, xat 
\ - ΄ ~ 5 > , a ~ 

ιὰ τοῦτο οὐχ αὐτοτελὲς ὡς πρὸς τέλος ἕτερον ἀναγόμενον χαὶ Or ἐχεῖνο ὩΣ = 

8 a x ao » { \ ὯΝ CoN ς aS, 9.) e =! ἴοι \ σ 

ον τὴν ὑπάρξιν.: τὸ ὁ ὃξ xa αὑτὸ αἰρξέτὴῶν οἱ EAUTO TEASLOV AGL ὠσπερ 
€ 

/ 

ξεύϑερον χαὶ οὐχ ἑτέρῳ χαϑυπουργοῦν, αὐτοδεσπότου τάξιν ἔχον χαὶ ad- 
΄ υέ 

mM ὦ » 

\ > \ ΄ Ὺ > a. \ Sine Ih ,5 ~ 

τὸ ἐν EavT τῷ ernie YOV τὴν AUPLOTYTA. St GS XAL αὐτὸ ξστι τοιοῦτον 
΄ 

10 χαὶ ἕτερον ἔχει τὸ δι᾿ αὐτοῦ χτώμενον. τότε οὐχ ὡς χρήσιμον οὐδ᾽ ὥς 
Ψ 

YW, b] ) . δὰ \ Ἐ We Ὶ { Q/ v 

τι ὀργανιχὸν αἴτιον ahh ὡς γενητιχὸν χαὶ πραχτιχὸν χαὶ ἀγαϑοδότως ἔχον 

ἄλλο προοδεῦον ἐξ αὐτοῦ χαὶ ἀποτιχτόμενον, τοιαύτας δεύίχνυσιν οὔσας τὴν 
΄ ΄ \ ~ bd ao Ἁ ΄ s 

σοφίαν χαὶ τὴν φρόνησιν, οὑτωσὶ χρώμενος TH λόγῳ. ὅτι γὰρ αἱρεταί 

εἰσι χαὶ ἄμφω, φησὶ δῆλον ἐκ τοῦ ἀρετὰς εἶναι ἀμφοτέρας αὐτὰς ξἑχατέρου 

18 μορίου τῆς Ψυχῆς, τὴν μὲν σοφίαν τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ, τὴν GF φρόνησιν 
‘ 

τοῦ πραχτιχοῦ. χαὶ συλλογίσαιο ἂν οὕτως: ἢ σοφία | χαὶ ἢ φρόνησις 112ν 
4 ΄ > 2) c Ὁ c ΄ » ΄ , ΄ 

ἀρεταί, αἱ ἀρεταὶ ual) ἑαυτὰς αἵρεταί, ἢ σοφία ἄρα χαὶ ἢ φρόνησις αἵ- 
΄ὔ \ Vv X ~ \ , b) 

εταί. χαὶ ἔστι τὸ σχῆμα πρῶτον. χαὶ ὅτι μὲν ἀρεταὶ χαὶ ἀμφότεραι 
ΠῚ ‘ ι ‘ im Li ‘ 

ἑχατέρου μορίου τῆς Ψυχῆς, δῆλον ἐντεῦϑεν: χοσμητιχὴ γὰρ xat τελειω- 

ἐστιν ἕξις ἑκατέρα, q μὲν τοῦ θεωρητικοῦ νοῦ, ἢ δὲ τοῦ πραχτιχοῦ. 
4) 

ἀτελὴς γὰρ ὁ νοῦς ὁ ϑεωρη; τιχὸς τῆς σοφίας χωρίς, ὐπὸ τέλειος σοφίαν 

~ ~ » >? / 52.) ny ~ e { ΄ 

τῆς τῶν ὄντων ἐστερημένος γνώσεως οὐδ᾽ ἂν νοῦς ῥηϑείη. ε 
\ 

lg ~ 

ἔχων ἐν ἑαυτῷ, ἣ ἣ τῶν ὄντων γνῶσίς ἐστιν. ὁ γὰρ ϑεωρητιχὸς νοῦς 

ἰ μὴ δυνάμει. 
\ gr. 9 4 5 X ΄ Vv \ ‘ Or ‘ \ > / 

(τὸ δὲ δυνάμει ἀτελὲς χαὶ ὕλης λόγον ἔχον πρὸς τὴν ἕξιν χαὶ τὴν ἐνέργειαν. 
΄ - ~ ~ ~ 

25 ὡσαύτως χαὶ ἢ φρόνησις τελειωτιχὴ τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ χαὶ οὐδὲ νοῦς ἂν 
» ΄ \ a x ν > ΄ > X > ΄ " Ὁ [τή \ ey} ῥηϑείη πραχτιχὸς ὃ μὴ ἔχων αὐτήν, εἰ μὴς δυνάμει) χαὶ ὡς ὕλῃ, χαὶ ἀπ 
αὐτῆς εἰς εἰδοποίησιν χαὶ τελειό ἘΠΕ προαγόμενος. ὥστ᾽ εἴη ἂν ἀριδη- 

ε ΄ ε - > λότατον, ὡς Exatépa τούτων Ex χατέρου faepion τῆς ψυχῆς ἀρετὴ χαὶ διὰ 
~ c ? δα 

τοῦτο αἱρετὴ xa’ αὑτήν. τὸ δὲ χαὶ εἰ μὴ ποιοῦσι μηϑὲν μηδετέρα 
~ “4 ΄ > ~ 

80 αὐτῶν εἴρηχεν, ody ὡς μηδενὸς ἐξ αὐτῶν γινομένου ἀγαϑοῦ, ἀλλὰ χα 
~ 4 ΄ la Vv . 

ὑπόϑεσιν τοῦτο ἔφη, τοιαύτην τοῦ λόγου ἔννοιαν ἔχοντος. ὡς χἂν μηδὲ" 
7 "» ᾿ς ὦ > -« ( ΄ σ > \ > , > ~ 

ἐξ αὐτῶν ἀποτελεῖσῦχι συνέβαινεν ἕτερον, ὅμως ἐπεὶ ἀρεταί εἰσι τῶν 
“ Ma ~ ~ \ 5 , ? c ΄ 

χρειττόνων μορίων ris ψυχῆς, εἰσὶν ἐξ ἀνάγκης αἱρεταὶ xat xa ἑαυτάς. 
ey ~ 9 ὦ 

εἶτα éx περιουσίας ἐπάγει, ὅτι xal ποιητιχαὶ τῆς εὐδαιμονίας εἰσί, χαὶ 
~ , / 

35 τοῦτο παρίστησι λέγων 

1 εἶναι post αὐτὰς collocat Aristoteles aipetac B et Arist.: ἀρετὰς a 

8 αὐτοδεσπότου B: αὐτοδέσποτα a 10 οὐχ B: οὐδ᾽ a 11 πραχτιχὸν 

παρακτιχὸν B 20 ἑκατέρα Β: ἑχατέρως ἃ 21 σοφίαν Β: τὴν σοφίαν ἃ 

24 τὸ δὲ δυνάμει --- εἰ μὴ δυνάμει (26) a: om. Β 28 ἑχατέρα Β: ἑχατέρῳ ἃ 

29 μηϑὲν ἃ et Aristoteles: μηϑενὸς B 

50 

ὃ 

ἃ: 
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p.114493 Ἔπειτα xat ποιοῦσι μέν, οὐχ ὡς ἰατριχὴ ὑγίειαν, 12v 
ἀλλ᾽ ὡς ὑγίεια, οὕτως ἣ σοφία εὐδαιμονίαν. 16 

~ lA ~ 5) Q~ ~ \ ~ > , 4 

Τριττῶν ὄντων τῶν ἀγαϑῶν τῶν παρὰ τοῖς avdpwmros ϑεωρουμένων, 
(πὰ wi ~ ~ ΟΣ ~ ~ ᾽ν " 

τῶν μὲν ψυχιχῶν. τῶν 6F σωματιχῶν, τῶν δ᾽ ἔξωϑεν, χαὶ πρώτων μὲν χαὶ 

5 χυριωτέρων τῶν ψυχιχῶν, δευτέρων 62 χαὶ ἧττον χυρίως τῶν ἐν τοῖς αὐὖ- 
- 7 i me, P y ~ >> ΄ ε 

τῶν σώμασι, τρίτον δὲ τῶν ἔξωϑεν, ἔστι τῆς εὐδαιμονίας ὡς μέρη συμ- 

πληροῦντα αὐτὴν τὰ ἐν ἑχάστῳ γένει τῶν εἰρημένων τερπνά. at μὲν 20 
\ \ ie <= οὖ ἝΞ Ω CaNy SQ. ms 

ϑεωρητιχαὶ xal πραχτιχαὶ ἀρεταὶ ὡς ψυχικὰ ayaa, ὑγίεια 68 σώματος 

χαὶ εὐαισϑησία χαὶ ῥώμη χαὶ χάλλος σωματιχόν. ὑγίεια μὲν ἀναλογοῦσα 

10 διχαιοσύνῃ, ὡς ἕχάστου τῶν ἐναντίων, ἐξ ὧν τὸ ἀνθρώπινον σῶμα σύγχει- 

ται, τὸ οἰχεῖον ἑαυτοῦ φυλάττοντος μέτρον, χάλλος 62 σωφροσύνῃ, ὡς ἐν 

αὐτῇ τῶν ὀργανικῶν μορίων ἐχόντων τὸ πρὸς ἄλληλα σύμμετρον χαὶ τὴν 
> > ~ v \ 

εὔχροιαν, ῥώμη ὃδὲ ἀνδρεία, ὡς ἐν αὐτῇ τὸ εὔτονον χαὶ χαρτεριχὸν ἐν 
\ ὃ & φρονήσει, γνῶσις οὖσα : τῷ cr τοῖς πόνοις τοῦ σώματος ἔχοντος, evarctyata 

15 σωματιχὴ χαὶ τοῦ ὑποχειμένου ἀχώριστος. τὰ δὲ ἔξωϑεν εὔχλεια χαὶ 
πλοῦτος χαὶ τῶν ἀνὰ χεῖρας συντήρησις χαὶ εὐόδωσις. ἐπεὶ οὖν ἐν τοῖς 

χυριωτάτοις τὰ ἀγαϑὰ τῆς ψυχῆς. ἃ δὴ at ἀρεταί εἰσι, μία ὃὲ τῶν ἀρε- 

τῶν χαὶ ἣ σοφία, πρωτίστη οὖσα πασῶν, ὡς τοῦ πρωτίστου χοσμητιχὴ 

μορίου ὑπάρχουσα, λέγω δὴ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ, εἴη ἂν μάλιστα τὸ χρεῖτ- 

20 τὸν μέρος τῆς εὐδαιμονίας αὕτη. ὁμοίως χαὶ ἣ φρόνησις, ὡς χαὶ αὐτὴ 
τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ τελειωτιχή. ὥστε χαὶ ποιοῦσιν αὗται ἄμφω τὴν εὐ- 30 

δαιμονίαν, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ὡς ἰατριχὴ ὑγίειαν. GAR οὕτως ὡς μέρη συμ- 
πληρωτιχὰ τῆς εὐδαιμονίας. εἰ γὰρ ὑγίεια σωματιχὸν οὖσα ἀγαϑὸν ποιεῖ 

τὴν εὐδαιμονίαν μετὰ τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν, συμπληροῦσα χαὶ αὐτὴ ὡς μέ- 

25 pos οὖσα εὐδαιμονίας, πολλῷ μᾶλλον ἢ σοφία χαὶ ἢ φρόνησις. ἕξεις οὖσαι 
τῶν χρειττόνων μορίων τῆς Ψυχῆς χοσμητιχαὶ χαὶ τελειωτικαί, τουτέστι 

“τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ χαὶ πραχτιχοῦ. 7 μὲν γὰρ ἰατριχὴ ὡς ὑπουργοῦσα 

> ΄ ΄ 

τῇ φύσει χατορϑοῖ τὴν ὑγίειαν, ἣ ὃὲ ὑγίεια ὡς χρείττων οὖσα τῶν ἀγα- 8 
ϑῶν τῶν τοῦ σώματος ἀναπληροῖ τὴν εὐδαιμονίαν ὡς μέρος αὐτῆς. χαὶ 

80 ἣ μὲν ἰατρικὴ τῆς ὑγείας ἕνεχα, ἢ δὲ ὑγεία τὸ τέλος χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα 

τῆς ἰατριχῆς. μέρος γὰρ, οὖσα τῆς ὅλης ἀρετῆς τῷ ἔχεσϑαι 

ve Mv 

0 
moet xat TH ργεῖν εὐδαίμονα. οὕτω ποιεῖ, φησίν, 7 σοφία τὴν 

εὐδαιμονίαν ὡς μέρος οὖσα τῆς ὅλης ἀρετῆς. ἣ δὲ ὅλη ἀρετή ἐστιν ἣ 
συνισταμένη ὡς ὅλον τι ἐχ μερῶν τῶν ϑεωρητιχῶν ἀρετῶν χαὶ πραχτι- 

35 χῶν. οὖσα οὖν ἣ σοφία ἐν τῇ ψυχῇ χαὶ ἐχομένη ὑπ’ αὐτῆς, ἤτοι ὗφι- 
σταμένη ἐν αὐτῇ χαὶ ἐνεργοῦσα, ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον εὐδαίμονα. οὕτω δὴ 40 

1 ἰατρικὴ B: ἰατρικὴ δὲ ἃ et Aristoteles 2 ὑγίεια Β et Arist. cod. Mb: ἡ ὑγίεια ἃ et 

Arist. vulg. post ὑγίεια add. τὰ εὐεχτιχκὰ a: om. B et Arist. vulg. rhesis 

usque ad ἐνεργεῖν εὐδαίμονα (p. 114446) a 3 τριττῶν B: τριῶν a 4 xai (ante 

χυριωτέρων) B: om. a 5 τῶν a: xai B 6 μέρη B: μέτρον a 19 δὴ 

B: δὲ a 22 ἰατριχὴ B: ἡ ἰατρικὴ a dl τῷ eyestat—eddatuova (92) B: om. a 
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΄ ΄ ~ + > ~ ~ χαὶ ἢ Ppovysis’ μέρος γὰρ χαὶ αὐτὴ τῆς ὅλης ἀρετῆς, ual συμπληροῖ 112 
χαὶ αὐτὴ τὴν εὐδαιμονίαν τῷ ἔχεσϑαι τῇ ψυχῇ χαὶ τῷ ἐνεργεῖν. 

» ~ \ , \ ‘ Ρ.114416 Ἔτι τὸ ἔργον ἀποτελεῖται χατὰ τὴν φρόνησιν χαὶ thy 
ἡϑιχὴν ἀρετήν. ἣ μὲν γὰρ ἀρετὴ τὸν σχοπὸν ποιεῖ ὀρϑόν, ἢ 

5 δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τοῦτον. 

X 5 

Τὰ μὲν εἰρημένα χοινὰ ἣν σοφίας χαὶ φρονήσεως, δηλοῦντα τὴν τού- 
των ἀμφοῖν τιμιότητα καὶ ὑπεροχήν, χαὶ ὅπως μάλιστα πάντων τῇ εὐδαι- 45 
μονίᾳ συντελοῦσιν εἰς σύστασιν. τὸ δὲ παρὸν ἐπιχείρημα τῇ φρονήσει 
μόνον ἁρμοδιώτατον, δειχνύον αὐτὴν ἀναγχαιοτάτην οὖσαν χατὰ τὴν προ- 

10 χείρισιν ἑχάστης τῶν xat’ ἀρετὴν ἕξεων. τὸ γὰρ ἔργον, φησί, χαὶ ἢ πρᾶ- 
Eis ἢ κατ’ ἀρετὴν χατὰ τὴν φρόνησιν χαὶ τὴν ἠϑιχὴν ἀρετὴν ἀποτελεῖται. 

πᾶσα γὰρ ἠϑιχὴ ἀρετὴ τινός ἐστιν ἣ τινῶν μορίων ἕξις τοῦ παϑητιχοῦ 

ψυχῆς, οἷον ϑυμικοῦ μὲν ἀνδρεία, ἐπιϑυμητιχοῦ σωφροσύνη, διχαιοσύνη 

δὲ ἀμφοτέρων, ἑχατέρῳ τούτων τὸ ἄξιον νέμουσα πρὸς ἄλληλά τε χαὶ 50 

15 πρὸς a ληγον; ὡς ϑυμῷ μὲν ὑπείκειν ἐπιϑυμίαν. ταῦτα δὲ τῷ λόγῳ 
[τῷ 

φότερα, χαὶ οὕτως εἶναι τὴν φρόνησιν ἐφεστηχυῖαν ταῖς ἀρεταῖς πάσαις 
~ 

ON). 

Ἄν Ὧν ~ a\ ~ 

χαὶ διατάττουσαν. πῶς ὃξ ποιεῖ ἢ πραχτιχὴ ἀρετὴ ὀρϑὸν τὸν σχοπόν, ἢ 

δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τοῦτον: ὅτι παιδευϑέντων τῶν ὀρεχτιχῶν τούτων δυ- 

νάμεων ὑπὸ τοῦ λόγου πρότερον, ὥστε τῶν δεόντων ὀρέγεσϑαι χαὶ μηδέ- 

20 ποτε ἐχπίπτειν πρὸς τὰ ἀπρεπῇ ὀρεχτά, γίνεται ὀρϑὸς ὃ σχοπὸς το i 
Ψ ΤΡ ΄ Ὁ . , [Ὁ Ἁ ΄ \ >) / ~ > 

OpEREOY, ὡς Hsp ee ὀιαστρεέφεσῦαι τὰς ὁρμὰς ἐπί τι τῶν arenes 7 1181 

ἀλλ εἶναι τὰ τέλη ἐπαινετὰ χαὶ Spyabun, πρὸς ἃ at ὀρέξεις ἐχτείνονται, 

ρίεσϑαι τῶν 
, 

ἤδη λογιχευϑεῖσαι ὑπὸ tod λόγου χαὶ τρόπον τινὰ λογιχῶς ἐφί 107 Ἷ 
ὀρεχτῶν συνεϑίσασαι. τοιούτων δὲ προχειμένων τῶν rae τὴν πρὸς 

25 ταῦτα εὐόδωσιν ποιεῖται ἢ φρόνησις, ἐφευρίσχουσα χαὶ ἐπιτηδεύουσα τοὺς 
>| ~ 5 

τρύπους τῶν χατορϑώσεων, ὥστε τὴν χυριότητα ἐν ταῖς ἀρεταῖς χαὶ ταῖς 5 

“AT” αὐτὰς πράξεσιν ἢ φρόνησις χέχτηται. 

Ρ.114419 Tod δὲ τετάρτου μορίου τῆς ὥς οὐχ ἔστιν ἀρετὴ 
ὩΣ 

\ τοιαύτη, τοῦ ϑρεπτιχοῦ" οὐϑὲν γὰρ ex αὐτῷ πράττειν ἣ μὴ 

90 πράττειν. 

5 

Ψυχὴν ἐνταῦϑα χοινῶς λαμβάνει, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ [Περὶ ψυχῆς διω- 
ρίσατο. ψυχὴν εἶναι λέγων ἐντελέχειαν σώματος φυσιχοῦ, ὀργανιχοῦ, δυνά- 

μει ζωὴν ἔχοντος, χαὶ ταύτην φησὶ διαιρεῖσθαι εἰς τέσσαρα, ἐπιστ σημβολντῦ 
χὸν λογιχὸν ὀρεχτιχὸν ϑρεπτιχόν, ἐν τῷ ὀρεχτιχῷ περιλαμβάνων χαὶ τὸ 

85 αἰσϑητιχόν, διότι πάσῃ ὀρέξει ἀλόγῳ σύνεστιν αἴσϑησις. αἰσϑανόμενοι γὰρ 
~ 6D ~ ~ > , \ Ὁ) "ΕΞ an , ζ ἐν. 

τῶν ἡδέων χαὶ λυπηρῶν, τῶν μὲν ὀρεγόμεϑα., τὰ 6 ἀποστρεφόμεϑα. ὡς 

1 γὰρ καὶ Β: γὰρ ἃ 3 χατὰ τὴν Β et Aristoteles: κατά te τὴν ἃ 8 εἰς σύστασιν 

συντελοῦσιν ἃ 21 ὀρέξεων ἃ: ἕξεων Β 81 ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς) BL p. 412427 se- 

cundum lectionem codicis X Og ἐνδελέχειαν a 
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> 3 ~ 3 , , Ὑ ΄ ΄ \ ao . \ / / 

οὖν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτων ὄντων ἁπάντων, φησῖν OTL τὰ μὲν τρία μὸ- Tbr 

pia τῆς ψυχῆς πεφύχασι χτᾶσϑαι ἀρετὴν τὴν χατὰ προαίρεσιν χαὶ ὅση 
ἐπὶ τῷ χτωμένῳ ἐστί, ὥστε χτᾶσϑαι αὐτὴν ἢ μή. ἐπιστήμην μὲν γὰρ 

χτώμεϑα βουλόμενοί τε χαὶ προαιρούμενοι, ἥτις ἐστὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ, 15 

5 χαὶ φρόνησιν, ἥτις ἐστὶ τοῦ λογιστιχοῦ, χαὶ ones χαὶ σωφροσύνην χαὶ 
διχαιοσύνην, αἵ εἰσι τοῦ χατὰ τὴν ζωτιχὴν δύναμιν ὀρεχτιχοῦ. χατὰ ὃυ- 

υὸν γὰρ χαὶ ἐπιϑυμίαν “ἢ ὄρεξις, (ὧν αἱ πραχτιχαὶ ἀρεταὶ τῇ χρίσει τοῦ 

λογιστιχοῦ χατορϑούμεναι. ἣ γὰρ βούλησις λογικὴ ὄρεξις) χαὶ ἄλλης ὃυ- oy s) DPUGUILEVAL. 1 120 σις Λογιχὴ Gpects ANS ὦ 
΄ ΄ πὰ τ ~ Lal “ , ~ ~ 

νάμεως χρείττονος. τοῦ 6& ϑρεπτιχοῦ, ὃ τέταρτον μέρος τῆς ψυχῆς ἀπη- 
΄ 5 ‘ x ΄ » 

10 ρίϑμηται, οὐχ ἔστιν ἀρετὴ τοιαύτη, ἤγουν ἢ χτωμένη ἐξ ὀρέξεως χαὶ προ- 
> ~ ἣν ~ / ‘ ~ 

αιρέσεω ς. at γὰρ τοιαῦται ἀρεταὶ ἐπὶ τοῖς χτωμένοις, ἤτοι ἐπὶ τῇ αὖτε- 20 

ξουσιότητι χαὶ ϑελήσει αὐτῶν. τῷ δὲ τετάρτῳ μορίῳ τῆς ψυχῆς οὐχ 
- b] Vv - Ὑ ΄ 5 ~ 0 

ἔστι τι ἐπ᾽ αὐτῷ. οὔτε γὰρ ὄρεξις οὔτε προαίρεσις αὐτῷ πρόσεστιν, ὅπερ 

ἔστιν ἰδεῖν ἐπὶ τῶν φυτῶν: μέγεϑος μὲν γὰρ χαὶ χάλλος ἴσως φυτοῖς ἅρ-. 
. , Ὁ ΄ 2) ~ ΄ 

15 μόδιον, χαὶ εὐχαρπία δὲ Ξὐρίσχετοι ἐν αὐτοῖς, ἅ εἰσι φυσιχαὶ ἀρεταί, ὡς 
f 5 ~ , St 

! 2x φύσεως αὐτοῖς προσγινόμενα, ὄρεξις δὲ οὐδὲ προαίρεσις πρόσεστι. διὰ 

εὶ =) Cc? a Φ (=) ὑδέ τις xat” αὐτὰς ἀρετή. 

p.1144a11 Περὶ δὲ τοῦ μηδὲν εἶναι πραχτιχωτέρους διὰ τὴν 9 

φρόνησιν τῶν χαλῶν χαὶ διχαίων, μιχρὸν ἄνωϑεν aputéov, λα- 

90 βόντας ἀρχὴν ταύτην. ὥσπερ Ἴων χαὶ τὰ δίχαια λέγομεν πράτ- 

τοντάς τινας οὔπω διχαίους, οἷον τοὺς τὰ ὑπὸ τῶν νόμων τε- 
, ~ δ wv ἊΝ e ) ald DI > \ 

ταγμένα ποιοῦντας ἡ Axovtas ἣ Gt ἄγνοιαν ἣ Ge ἕτερόν τι xat 
wy δι᾿’ αὐτά (χαίτοι πράττουσι ye ἃ δεῖ χαὶ ὅσα δεῖ tov σπου- 

daiov), οὔτως, ὡς ἔοιχεν. ἔστι τὸ πῶς ἔχοντα Beas ἕχαστα 
~ 

ὥστ᾽ εἶναι ἀγαϑά, λέγω δ᾽ οἷον διὰ προαίρεσιν χαὶ αὐτῶν ἕνεχα τῷ or 

τῶν πραττομένων. 80 

“Ev ἣν χαὶ τοῦτο τῶν ἠπορημένων περὶ φρονήσεως, ὡς δυνατὸν ὃν 
χωρὶς αὐτῆς πράττειν τὰ χαλὰ χαὶ τὰ δίχαια, Ex τοῦ μόνον εἶναι τὰς ἀρε- 

τὰς ἕξεις ἐν τῇ ψυχῇ; οἷον διχαιοσύνην χαὶ ἀνδρείαν χαὶ σωφροσύνην χαὶ 

80 τὰς λοιπὰς ὅσαι εἰς αὐτὰς ἀναφέρονται, ὡς εἰδικώτεραι πρὸς γενιχωτέρας. 

λύων δὴ χαὶ ταύτην τὴν ἀπορίαν, ἄνεισι πρός τινα πο ἀρχιχωτέραν. 

ἀρχὴν ταύτην ὑποτιϑείς, ὅτι οὐ πᾶς ὁ πράττων τὰ δίχαια χαὶ τὰ χαλὰ 35 

εὐθὺς διὰ τοῦτο αὐτὸς σπουδαῖός ἐστιν, οἷον δίχαιος ὃ τὰ δίχαια πράττων 

ἢ σώφρων ὃ τὰ σωφρονιχὰ ἣ ἀνδρεῖος ὁ τὰ ἀνδρικά. ἐνδέχεται γὰρ τὰ 

Cs on ὌΝ πὸ τῶν νόμων τεταγμένα πράττοντά τινα πράττειν αὐτὰ διὰ φόβον χολά- 

σεων ἀπειλουμένων τοῖς μὴ ἐμμένουσιν οἷς οἱ νομοϑέται διώρισαν, ἣ δι᾿ 

ἀμοιβὴν ἣ ὁποῖοι τοῖς ares he ἢ χαὶ δι᾿ ἀγνοιαν ἐνίοτε. ἐνδέχε- 

ται γὰρ δι᾿ ὄρεξιν ἰδίαν πράττειν τινὰ δίκαιόν τι 7 σωφρονιχὸν ἣ ἀνδρεῖ- 40 

ὧν αἱ πραχτιχαὶ --- ὄρεξις (8) ἃ: om. Β 11. 12 τῆς αὐτεξουσιότητος χαὶ ϑελή- 

σεως ἃ 21 διχαίους B: διχαίους εἶναι a et Aristoteles 23 δεῖ B: χρὴ a et 

Aristoteles 25 ἀγαϑά B: ἀγαϑόν a et Aristoteles 



20 

25 
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ον μὴ εἰδότα. ὅτι τοιοῦτον τὸ πραττόμενον, 7 ἐνεργοῦντα χατὰ τὸν νόμον [18τ 
μὴ εἰδέναι, ὅτι ὁ νόμος τῆς πόλεως οὕτως ἐνεργεῖν τοὺς xat αὐτὴν πο- 

’ 5 ΓΔ ΄ ἫΝ 5 as > ΄ - 

λίτας ἐντέλλεται. οἱ οὖν τὰ χαλὰ χαὶ τὰ δίχαια πράττοντες διά τι τοιοῦ- 

tov 7 ἕτερον τοῖς εἰρημένοις ὅμοιον οὔχ εἰσι δίχαιοι οὐδὲ σπουδαῖοι, ὅτι 
a 

οὐ πράττουσι τὰ χαλὰ χαὶ τὰ δίχαια Gr αὐτὰ ἀλλὰ διά τι ἕτερον, ὡς οὖν 

ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ χαϑόλου περὶ παντὸς τοῦ πράττοντος ταἀγαϑὰ ἐξετ 

ζομεν τὸ πῶς ἔχων πράττειν, χαὶ εἰ μὲν ὡς προαιρούμενος χαὶ χατ᾽ οἱ- 45 

χείαν ὄρεξιν χαὶ εἰδὼς ὅτι χαλὰ χαὶ δίχαια τὰ πραττόμενα χαὶ διότι τοι- 

αὖὗτα πράττων αὐτὰ χριϑείη ἂν σπουδαῖος ὁ πράττων χαὶ ἀγαϑός, εἰ δὲ 
δι᾿ ἄγνοιαν 7 φόβον ἢἣ Gv ἐλπίδα τοῦ ἀπολαῦσαί τινος ὀρεχτοῦ ἐχ τῆς 
πράξεως, οὐχ ἂν σπουδαῖος ῥηϑείη οὐδ᾽ ἀγαϑὸς ὁ πράττων. χἂν εἴη τὰ 

γὰρ πῶς ἔχοντα πράττειν ἕχαστον, 
- 
ι πραττόμενα παρ᾽ αὐταῦ ἀγαϑά. de 

7) ν > Q) \ a .~ 
ἵν εἴη ayata χαὶ σπουδαῖα. 

p.1144220 Τὴν μὲν οὖν προαίρεσιν ποιεῖ ὀρϑὴν ἣ ἀρετή, τὸ δ᾽ 50 

ὅσα ἐχείνης ἕνεχα πέφυχε πράττεσϑαι οὐχ ἔστι τῆς ἀρετῆς 

ἀλλ᾽ ἑτέρας δυνάμεως. 

5 | ~ ν Ὁ ὦ ~ > ΄ ΄ δ ~ ~ Ἁ ΄ 

Ἐντεῦϑεν ἄρχεται δεῖξαι, πῶς ἀναγχαία ἢ φρόνησις τοῖς ζῆν χαὶ πράτ- 
τειν βουλομένοις χατ᾿ ἀρετήν. φησὶ τοίνυν, ὅτι ἢ μὲν ἀρετὴ ὀρϑῶς ποιεῖ 
τὴν προαίρεσίν πως. ὅτι ἐν ἕξει τοῦ ἀγαϑοῦ τῶν ἐν ἡμῖν ὀρεχτῶν γενο- 

μένων δυνάμεων, ἤγουν ϑυμοῦ χαὶ ἐπιϑυμίας, ὀρϑοῦται χαὶ ἢ προαίρεσις. 

τὸ μὲν πονηρὸν | ἀποτρεπομένη. ἀεὶ δὲ ace oa τ θΕ ΠΕ χαὶ μη: 18. 

δέποτε διαστρεφομένη πρὸς τοὐναντίον. οὐχ ἔστι δ᾽ αὐτοτελὴς ἢ τοῦ ἀγα- 
i 

ϑοῦ ὄρεξις. δεῖ 
χέσϑαι δυνήσεται. ὅσα οὖν, φησί, φύσιν ἔχει πράττεσϑαι ἕνεχα τῆς προ- 

» 

αὐτῇ τρόπων χαὶ ἐπινοιῶν, Gt ὧν τοῦ ὀρεχτοῦ ἐφι- Ὡ“ 

αιρέσεως, ἤγουν τοῦ τῇ προαιρέσει ὀρεχτοῦ, ὃ αὐτὴ προείλετο χαὶ προτε- 
τίμηηχεν, οὐχ ἔστι τῆς ἀρετῆς ἀλλ᾽ ἑτέρας δυνάμεως. ἣ γὰρ πραχτιχὴ 5 
ἀρετὴ περὶ ἧς ἣν ὁ λόγος, τῶν ἀλόγων ἐστὶ δυνάμεων παιδεία χαὶ ῥύὕὑ- 

utcic, αἱ ὃὲ ἄλογοι δυνάμεις ἐπινοεῖσϑαί τι οὐ πεφύχασι τὸ ἄγον αὐτὰς 

εἰς ἐπίτευξιν τοῦ αὐταῖς ὀρεχτοῦ, ἀλλ᾽ ἑτέρας δυνάμεως χρεία, δι᾿ ἧς εὖ- 
30 ρεῖν ἐνδέχεται τοὺς τρόπους τῆς χατορϑώσεως. οὐδὲ γὰρ 7 προαίρεσις 

ρ Β iy j | 

ebpetiny, τούτων πέφυχε γίνεσϑαι, μόνον δὲ τόδε τοῦδε προτίϑεσϑαι, τὸ 

χρεῖττον δηλονότι τοῦ χείρονος, ὀρϑὴ γενομένη ἐχ τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ἕξεως. 

μέχρι τούτου ἀληϑὴς μὲν 6 λόγος αὐτῷ, πλὴν συγχεχυμένος χαὶ ἀδιάρϑω- 10 

TOS’ διὰ τοῦτο ἐπιφέρει τὰ ἑξῆς σαφηνίζων τὰ εἰρημένα. 

4 τοῖς εἰρημένοις B: τῶν εἰρημένων a 14 ποιεῖ ὀρϑὴν B: ὀρϑὴν ποιεῖ ἃ οἱ Ari- 

stoteles 19 τοῦ bis B 21 ἀποτρεπομένη a: ἀποτρεπόμενης B 

Ce Uj 

27 περὶ ἧς ἦν ὁ a: περίηξἀ B sic 28 οὐ Β: om. ἃ 33 τούτου Β: τού- 

τοὺς ἃ 
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σι 

10 

30 

p. 1144292 Aextéov δ᾽ ἐπιστήσασι σαφέστερον περὶ αὐτῶν. 118» 

ἔστι δή τις δύναμις, ἣν καλοῦσι δεινότητα. αὕτη δέ (ἐστιν τοι- 
AUTH, ὥστε τὰ πρὸς τὸν ὑποτεϑέντα σχοπὸν συντείνοντα δύνα- 
σϑαι ταῦτα πράττειν χαὶ τυγχάνειν αὐτῶν. ἂν μὲν οὖν ὁ σχο- 
TOS ἡ χαλός, ἐπαινετή ἐστιν, ἂν δὲ φαῦλος, πανουργία. διὸ 

χαὶ τοὺς φρονίμους δεινοὺς χαὶ πανούργους φαμὲν εἶναι. 

5 \ 

Κατὰ μὲν (thy) ἀλήϑειαν χαλῶς εἴρηται, φησί, τὰ λεχϑέντα, ἐπεὶ δὲ 
συγχέχυται χαὶ ἀσαφῶς ἔτι ἔχει, δεῖ τὸν νοῦν ἐπιστῆσαι τοῖς εἰρημένοις 
χαὶ τὸν λόγον ἁπλώσαντας σαφέστερον ἐπαγγεῖλαι τὸ προχείμενον, ἵνα χαὶ 
ἢ πρὸς τὸ ζητηϑὲν λύσις σαφεστέρα γένηται. ἀνατρέχει τοίνυν ἐπί τι 

ἕτερον, περὶ οὗ διδάσχων ἡμᾶς δείχνυσι χαὶ τῆς τ ἀναγχαιοτάτην 

χαὶ ἀπαραίτητον τοῖς ἐνεργεῖν βουλομένοις χατ᾿ ἀρετήν. εἰς ὃ 6& ava- 

τρέχει, ἐστὶ δύναμίς τις, ἣν χαλοῦσι δεινότητα, ἣν χαὶ ὁρίζονται, δύναμιν 

εἶναι λέγοντες ἐφευρετιχὴν τῶν πρὸς τὸν σχοπὸν συντελούντων. αὕτη γὰρ 
ἡ δύναμίς ἐστι τοιαύτη, φησίν, ὥστε τὰ πρὸς τὸν ὑποτεϑέντα σχο- 
TOV συντείνοντα δύνασθαι πράττειν χαὶ τυγχάνειν αὐτῶν. ταῦ- 

Ta μέν φησιν ὃ φιλόσοφος, δεῖ GE διϊδεῖν ἐπιστήσαντας τὴν τῶν ῥήσεων 

διάνοιαν. πᾶς γὰρ avilpwros eve εργῆσαι βουλόμενος σχοπόν τι χαὶ τέλος 
ἑαυτῷ τῆς πράξεως τίϑεται. δεῖ οὖν αὐτῷ δυνάμεώς τινος καὶ ἐπιτηδει- 

ότητος, ἐξ ἧς πράττειν δυνήσεται ταῦτα, ἃ πρὸς τὸν σχοπὸν ἐχεῖνον ὑπάρ- 

χε: συντείνοντα, χαὶ πρὸ τοῦ σχοποῦ τὺ Ἰχάνειν ἐχείνων, ἃ ἄγει πρὸς ad- 
τὸν ὡς εἰς τέλος. εἰ μὲν οὖν εὐφυΐα ἥρχει μόνη πρὸς τὸ χατορϑοῦν, οὐχ 

ἂν ἑτέρας τινὸς ἣ δυνάμεως ἣ ἕξεως ἐδεόμεϑα πρὸς τὰς ἀγαϑὰς ἀποβά- 
σεις τῶν ape ἐπεὶ δὲ τὴν εὐφυΐαν ταύτην μόνην ἔχοντες ἄνϑρωποι 
οὔπω σπουδαῖοι ἐξ Ὄ εἰσίν, ἀλλ᾽ ἐνδέχεται χαὶ φαύλους εἶναι αὖ- 

τούς, διὰ τοῦτο δεῖ χαὶ προσϑήχης οὐ τῆς τς Ores αὕτη 6 ἐστίν, ἵν’ 
εἴη ὁ προτεϑεὶς σχοπὸς ἀγαϑός, χαὶ οὕτως ἔσται ἐπ παινετὴ χαὶ ἢ δύναμις, 

εἰ δὲ φαῦλον εἴη τὸ τέλος τὸ προτιϑέμενον, πανουργία ὀνομάζεται ἣ δύ- 

ναμις. διὰ τοῦτο χαὶ τοὺς φρονίμους δεινοὺς χαὶ πανούργους φα- 

μὲν εἶναι" δεινοὺς μέν: τῷ τῆς εὐφυΐας ταύτης ὀνόματι ἐπὶ τῆς φρονή- 

σεως χαταχρώμεϑα, ἄλλως te χαὶ ὕπεστι τῇ ἕξει χαὶ ἐνεργεΐα 707, 

παρούσῃ ἢ δύναμις χαὶ ἣ ἐπιτηδειότης: διὸ χαὶ ἀληϑές : 
pean λέγεσϑαι: πανούργους δὲ παραχρώμενοι τῇ χλήσει τῆς ἐπὶ τὸν 
χείρω σχοπὸν ἀγούσης δεινότητος. ἔτι ὃξ πανοῦργον τὸν φρόνιμον λέγο- 

μεν διὰ τὸ ἐντρεχὲς αὐτοῦ τῆς διανοίας χαὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἑτοιμό- 

τατον, πᾶν ἐφευρίσχοντα τὸ πρὸς τὸν σχοπὸν αὐτοῦ συμβαλλόμενον, χαὶ 

τὸν “Ομηριχὸν δὲ ᾿Οδυσσέα δεινὸν λέγομεν φρόνιμον ὄντα χαὶ εὑρετιχὸν 

20 

25 

2 ἐστι a et Aristoteles: om. B 7 thy a: om. B 16 πράττειν] ταῦτα πράττειν 

lemma et Aristoteles 27 εἴη B: εἴη xat a 32 παρούση B: παροῦσα a 

37 τὸν “θμηρικὸν ᾿Οδυσσέα δεινὸν vocat praeter alios Hermogenes π. ἰδεῶν β 9 (III 356 W.), 

Homeri enim Od. ὃ 22 alienus est 
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τῶν ae τὸν ὑγιῆ σχοπὸν συντελούντων. χαὶ τὸν [Περιχλέα ὁ Θουκυδίδης 113» 
τοιοῦτόν τινα λέγει, ἐξ οἰχείας συνέσεως τὰ πρὸς τὸν προχείμενον συντε- 
λοῦντα σχοπὸν ἐξευρίσχοντα χαὶ οὔτε προμανϑάνοντά τι ote ἐπιμανϑά- 

γοντα, τῶν τε παραχρῆμα δι’ ἐλαχίστης βουλῆς χράτιστον γνώμονα χαὶ 
τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστον εἰχαστήν. τούτῳ 

~ by \ 

TAWS GXLOTOV 
X 

΄ γὰρ διαφέρει δεινότης φρονήσεως, ὅτι ἢ μὲν τῶν πρὸς τὸν & 
συντελούντων ἐφευρετιχή ἐστι δύναμις, ἢ ὃὲ φρόνησις τῶν 7 πρὸς τὸν ὑγιῆ 
σχοπόν, χαὶ ὅτι ἢ μὲν φρόνησις ἕξις ex πολυπειρίας προσγινομένη τῇ ψυ- 
Yq, δεῖται δὲ τῆς δεινότητος, δυνάμεως οὔσης χαὶ εὐφυΐας χαὶ ex φύσεως 
προσούσης τῷ ἐν ἡμῖν λόγῳ, ἵν’ ἐν αὐτῇ ἐπιγένηται χαὶ χοσμήσῃ αὐτήν, 

2 χαὶ οὕτω σχοπὸν ἀεὶ προτιϑεμένη ἀγαθὸν Pick τῶν σχοπουμένων, 
~ ~ > ~ δ. 

τὰ πρὸς αὐτὸν συντελοῦντα εὐφυῶς ἐφευρίσχουσα. διὰ τοῦτο χαὶ “Apts 
τέλης ἐπάγει τοῖς εἰρημένοις, τὴν διαφορὰν παραδοὺς δεινότητος χαὶ φρο- 

νήσεως" φησὶ γὰρ 

Ρ.1144198 Ἔστι δ᾽ ἣ φρόνησις οὐχ Fj 
id >] ~ 

ς ὃ 

τῆς δυνάμεως ταύτης. ἣ ὃ᾽ ἕξις τῷ ὄμματι τούτῳ γίνεται τῆς 
ὡς εἴ ί Ψυχῆς οὐχ ἄνευ ἀρετῆς, 

Vv , ΄ . c > , a? > Ἁ a ~ 

Οὐχ ἔστι. pie: ἥ φρόνησις ἣ εἰρημένη δύναμις, ἀλλὰ δεῖται τῆς 

δυνάμεως τυ τῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπιγίνηται. διὸ οὐχ ἄνευ ταύτης ὑπάρξαι 

δύναται, ὡς οὐδ᾽ ἄλλη τις ἕξις, εἰ μὴ ἔχε: τὸ ὑποχείμενον δεχτιχόν, οὐχ 
>? v ate ἂν δ᾽ εἴη δεχτιχόν, εἰ μὴ ἔχει τὴν πρὺς τὴν ἕξιν ἐπιτηδειότητα χαὶ εὐ- 

ht ¢ i ΟΕ c / ~ . os. = 

φυΐαν. 7 δὲ ἕξις ἢ ἐπιγινομένη τῇ δεινότητι, ἥ ἐστιν ἢ φρόνησις, γίνεται 
“ὦ ἘΣ τος ΠΣ τ αὶ ἐπ Ge aorta ek chanel. oe Bare τῷ ὄμματι τούτῳ τῆς Ψυχῆς. ποίῳ τούτῳ; ἤγουν τῷ εἰρημένῳ, ὅ ἐστιν 

- > a7 ~ ~ δὴ 4 

πραχτιχὸς νοῦς. οὗτος δέ ἐστιν ὁ αὐτὸς μὲν TH ϑεωρητιχῷ χατὰ THY 

40 

45 

5" , a 5 ’ oO x € 

οὐσίαν, τῇ ὃὲ ἐνεργείᾳ, ἕτερος, ὡς χαὶ πρότερον εἴρηται. ὁ yap ad- Ide 
| ~ σ \ \ ‘ raed ‘ c \ Wt 

τὸς νοῦς ὅτε μὲν περὶ τὰ χαϑόλου χαὶ τὰ ὑπὲρ αἴσϑησιν χαταγίνεται, 
\ 

σοφίαν τε xaTO τ: χαὶ τὸν τιν, χαὶ νοῦς ϑεωρητιχὸς χαὶ διάνοια λέγε- 
\ ται, ὅτε δὲ περὶ τὰ xa? Exacta χαὶ πραχτά, νοῦς τε πραχτιχὸς χαὶ λο- 

γισμὸς ὀνομάζεται. πῶς δ᾽ οὐχ ἄνευ ἀρετῆς 7 ἕξις αὕτη τῷ ὄμματι τῆς 
ν \ ~ ) ΄ ΄ ΄ > 

ψυχῆς γίνεται, εἴρηται μὲν χαὶ τῷ ᾿Αριστοτέλει, ῥητέον δὲ χαὶ ἔτι. ἢ 
γὰρ ἀρετὴ τὰς ὀρέξεις ποιεῖ ἀγαϑάς, τοῦ ἡγεμονοῦντος λόγου ταύτας 
ρυϑμίσαντος, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὰ ὀρεχτά, τὰ GE ὀρεχτά εἰσ! τὰ τέλη χαὶ 
id tal Ue , . ΄ ΄ 

οἱ σχοποί, πρὸς ἃ ὃ λόγος τὰ συμβαλλόμενα ἐφευρίσχειν δυνάμενος φρό- 

νησις λέγεται, ὡς πρὸς ἀγαϑῶν σχοπῶν χαὶ τελῶν ἐπιτυχίαν τὰ συντεί- 

νοντα ἐφευρίσχουσα. οὐχ ἂν δὲ ἄλλως ἀγαϑαί τε ὀρέξεις ἔσονται χαὶ aya- 

1 ὑγιῆ ἃ: ὑγιᾶ Β Περικλέα] immo Themistoclem v. Thucyd. A 138 4 ἐλαχίστης 

Thucydides: ἐλαχίστου Ba 5 τούτω B: τοῦτο a 12 αὐτὸν a: αὐτὴν B 13 
> ᾿ 

L- 

ραδοὺς B: παραδιδοὺς a 15 δ᾽ ἡ B et Aristoteles: 6¢ a δύναμις Ba et Arist. 

codd. Kb LbOb: δεινότης Arist. vulg. 16 ὄμματι B et Aristoteles: dvéu.ate a 
| 5 ‘ { ‘ 

26 ta ὑπὲρ B: ὑπὲρ a 28 πραχτὰ a: πραχτιχὰ B 33 6 B: om. a 34 σχοπῶν 

Bi σχοπὸν a 
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Jo ὀρεχτὰ ἄνευ ἀγαϑῶν ἕξεων ὑπαρχουσῶν ταῖς ὀρεχτιχαῖς δυνάμεσιν. 114r 
») a? ε > \ ΄“ an ΄ v > ~ 

αὗται δ᾽ εἰσὶν at ἀρεταί, χαὶ οὕτω δῆλόν ἐστιν, ὡς ἄνευ ἀρετῆς οὐχ ἔσται 

ἢ φρόνησις. 

Ρ.- 1144231 Οἱ γὰρ συλλογισμοὶ τῶν πραχτῶν ἀρχὴν ἔχοντές εἰ- 10 
τ α 

/ s Vv μὴ 

τοιόνδε τὸ ὶ τὸ ἄριστον, ὀὁτιδήποτε ὅν. 

Τὸ προχείμενόν ἐστι δεῖξαι τὴν τῆς φρονήσεως ἕξιν μὴ γινομένην 

ἄνευ ἀρετῆς τῷ ὄμματι τούτῳ τῆς ψυχῆς, ἤτοι τῷ εἰρημένῳ χαὶ παρα- 

δεδομένῳ πρὸ μιχροῦ, ὅ ἐστιν ὃ πραχτιχὸς νοῦς. διὰ τοῦτο χαὶ τῇ τού- 

τῷ φωνῇ, δειχτιχῇ οὔσῃ, ἐχρήσατο, ὥσπερ προχειμένου τοῦ πράγματος, 

10 διὰ τὸ προσφάτως εἰρῆσϑαι περὶ αὐτοῦ. δείχνυσι GE οὕτως, ὅτι οἱ συλλο- 15 
Ν ae: a Pa iene nee Et eo a mers Wore γισμοὶ THY πραχτῶν ἀρχὴν ἔχοντές εἰσιν, ἀρχὴν λέγων τὴν τελιχήν, 
CA \ ΄ Vv 5 Ly o a. ~ > > Q/ bl 

ἡ ἐστι TO προχείμενον ἔργον, εἰς χατόρϑωσιν, ὅπερ det εἶναι ἀγαϑόν, εἴπερ 
ῇ " 4 ~ ΄ 

ἢ φρόνησις τοὺς τρύπους ἐφευρίσχει δι᾿ ὧν ἐχεῖνο χτηϑήσεται. οὐ γὰρ 
ἋἋ BA , >) > x ~ ~ μ᾿ 4 

ἂν εἴη φρόνησις. εἰ μὴ ἀγαϑὸν av σχόπιμον ἑαυτῇ ποιεῖται χαὶ ἐπιτηδεύ- 
= > ~ (ve) 5 τῶν μὴ ed \ \ \ S) \ % C 15 σεις ἐπινοεῖται, ἵν αὐτοῦ ἐπιτεύξηται. τὸ γὰρ μὴ ayada τὥεσϑαι σχο- 

TUG “OL τελιχὰ τῶν πράξεων αἴτια πανουργίας ἐστίν, οὐ φρονήσεως, ὡς 
Vv >} Pi! 9\ WV. \ 4 A >] b) le Vd 5 Ὁ > εἴρηται: οὐχ ἂν GE εἴη τὸ σχοπούμενον χαὶ ἐν ὀρέξει χείμενον ἀγαϑόν. εἰ 20 
uy ἀρετὴ εἴη ἢ ὀρεγομένη αὐτοῦ. πῶς οὖν οἱ συλλογισμοὶ ἐν τοῖς τοι- 

οὕτοις γίνονται; χαὶ πῶς τὸ ἀγαϑὸν χαὶ τὸ ἄριστον τελιχὴν ἀρχὴν τίϑεν- 
/ ’ 5} 5 3 5 wv 5 “ 

90 ται; τόδε τὸ προχείμενον ἀγαϑόν ἐστιν, τὸ ἀγαθὸν ἄξιον ἐπιμελείας πρὸς 

τὴν χτῆσίν ἐστι. τὸ προχείμενον ἄρα ἄξιον ἐπιμελείας χαὶ μελέτης παντοίας 

πρὸς τὴν χτῆσίν ἐστιν. εἰπών δὲ οἱ μὲν γὰρ συλλογισμοὶ τῶν πρα- 
~ 5 Vv ~ ΄ 5" ’΄ 

χτῶν ἀρχὴν ἔχοντές εἰσιν, ἐπήγαγε τῷ λόγῳ τούτῳ τὴν ἐλάττω 

πούτασιν, λέγων ἐπεὶ τοιόνδε τὸ τέλος “AL τὸ ἄριστον ὁτιδήποτε 9 

25 OV, συγχεχυμένως εἰπών τὸ ὁτιδήποτε ὃν ἄνευ ὡρισμένου τινὸς παρα- 

δείγματος. ὃ γὰρ ἂν εἴη ἀγαϑόν, ἔστι χαὶ ἄριστον, ἐπεὶ ἐξ ἀρετῆς αἷρε- 
, μ᾿ ~ [σ᾽ Vv ~ Vv ~ a 

τὸν γέγονε. διὸ xal τῇ φρονήσει, ἕξει οὐσῃ τοῦ ὄμματος τῆς ψυχῆς, ἄξιον 

χρίνεται ἐπιμελείας χαὶ σπουδῆς. 

δ ΄ ‘ ~ Ὁ) > 

p. 1144233 "Eotw yap λόγου χάριν τὸ τυχόν. τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ τι 
c Sis Q .~ 5 ΄, ἜΣ a / A \ c ae ΄ Φ \ > lhe Sees 30 aya9@, οὐ φαίνεται. διαστρέφει yap ἣ μοχϑηρία χαὶ διαψεύ - 80 

ὄεσθαι ποιεῖ περὶ τὰς πραχτιχὰς ἀρχᾶς. 

"Ett τὸ αὐτὸ χατασχευάζει, ὅτι ὑπὸ τῆς ἀρετῆς τὸ τέλος προτίϑεται 
- ΄ , ‘ , >] \ Xx 

χαὶ σχοπὸς τῇ φρονήσει γίνεται τοὺς tpoOTOVs ἐπιτηδευούσῃ τοὺς πρὸς 

χατόρϑωσιν. ποιεῖται Ge χαὶ πάλιν τὸν λόγον χοινότερον, μὴ λαμβάνων 

35 ἕν τι ὡρισμένως τῶν ἀγαϑῶν ἀλλὰ τὸ τυχὸν λέγων, οὐχ ὡς ἀδιάφορον 
Sey. te ay po ee Ba aia Ae « sp. ose one ee 
OV, εἴτε πονηρὸν εἴη ett ayavov, GAA ὡς ἕν μὲν τῶν πραχτῶν αγαϑῶν, 3 

1 ὀρεχτικαῖς Β: ὀρεχταῖς ἃ 7 tis scripsi: xata B: περὶ a 15. 16 σχόπιμον B: 

σχόπιμα a 20 ἐπιμελείας B: ἐπιμελείας χαὶ μελέτης a 23 ἐλάττω Β: ἐλάττονα a 

51. ἀρχάς a et Aristoteles: ἀρετάς B rhesis usque ad ὄντα ayatey (p. 1144>1) a 

36 πραχτῶν B: πραχτιχῶν a 
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οὐχ ὡς τοῦτο δὲ 7 ἐχεῖνο, GAN ὃ ἂν τύχῃ προχείμενον ἐξ αὐτῶν. τοῦτο 114- 
9) ὃ σὴ ~ \ » 

οὐ φαίνεται τοιοῦτον ὄν. εἰ μὴ τῷ ἀγαϑῷ. τῷ ns πονηρῷ τὴν ἕξιν 

ἀνθρώπῳ οὐχ ἐφαρμόζει τἀγαϑόν, ὡς οὐδὲ τῇ λελοξευμένῃ Ἰραμμῇ ἢ εὐ- ρ ‘ Tien π γα ? GS OUGE TH) AENKOGEOMEV TY) γράμ ῃ) ἢ © 

Veta. τῆς δὲ γνώμης τῆς ἀγαϑῆς ψυχῆς poverty ταγαϑὸν γίνεται, ὡς 
aes , Suis \ ~ » Sas 

5 ἐφαρμοΐον αὐτῇ. διὰ τοῦτό φησι χαὶ αὐτός, ὅτι ἢ μοχϑηρία διάστροφον 
‘ ~ ~ ~ ~ μ᾿ , 

THY γνῶσιν ποιεῖ τῆς ψυχῆς χαὶ διαψεύδεσϑαι ποιεῖ περὶ τὰς πραχτιχὰς 

ἀρχάς. ἀπαρέσχεται γὰρ ἢ πονηρία τοῖς ἀγαϑοῖς σχοποῖς χαὶ Sea τοῖς 40 

δὲ πονηροῖς ἐπαρέσχεται, χαὶ διὰ τοῦτο ὁ πονηρὸς τελιχὰς ἀρχὰς τὰ γεί- 

pw τίϑεται χαὶ τούτων ἐπιτυγχάνειν ἐφίεται. εἴπωμεν δὲ χαὶ ἐπὶ παρα- 
A 

10 δείγματος: προχείσϑω χαάλλος “Edgvas χαὶ Ἐπ ον τς ἄμφω τὰς σφῶν 

ὄψεις, Διομήδης te 6 Τυδέως χαὶ ὁ Πριαμίδης ᾿Αλέξανδρος" ὁ μὲν Διουνήδης σώ- EHS f f " ΠΝ 

φρων ὧν ἀνὴρ χαὶ προσφόρως ἐϑίσας poise τῇ evep ie τῆς ὄψεως μέχρι 

τῆς ὁράσεως στήσεται χαὶ τῇ ταύτης τέρψει τὸ αὔταρχες Seer τῆς τοῦ 45 | / f Y f [ 

ὁρατοῦ ἀπολαύσεως, 6 δὲ []άρις ἀκόλαστος ὧν οὐχ ἀρχετῶς ἕξει, εἰ μὴ 
ΕῚ σ 

τὴν Opa- Q- 15 τοῦ ὁρατοῦ χαὶ χατὰ τὴν ae αἀπολαύσεται, ἑτέρου τέλους παρὰ 
, 5 \ 

σιν ὀρεγόμενος χαὶ ἀρχὴν τ χαὶ σχοπὸν αὐτῷ ϑέμενος ἕτερον, τὸ 
ΓΟ ~ , > Se 4 ~ 5 ¢ ΄ lad 

διαφϑεῖραι γάμον ἀλλότριον, ὃν ἢ μοχϑηρία τῷ φαύλῳ ὑπέϑετο. οὕτως 
io ἀλλήλων δέονται ἢ ἀρετὴ χαὶ ἢ φρόνησις. ἵν ἢ μὲν σχοπὸν χαὶ τέ- ἄρ᾽ ἀλλήλων δέονται ἢ ἀρετὴ χαὶ ἢ φρόνησις, ἵν᾿ ἢ μὲν σχοπὸν χαὶ τέ 

hos τὸ ἀγαϑὸν προϑῆται, ἢ ὃξ ἐπαρεσχομένη τούτῳ τοὺς τρόπους ἐπιτη- 

20 δεύσῃ τῆς χτήσεως. χαλῶς ἄρα εἴρηχεν ὃ ᾿Αριστοτέλης ὅτι ἀδύνατον 50 
φρόνιμον εἶναι μὴ ὄντα ἀγαϑόν, ἤτοι σπουδαῖον χαὶ ἀρετῆς avte- 

χόύμενον. 

p.1144>1 Σκχεπτέον δὴ πάλιν χαὶ περὶ ἀρετῆς" καὶ γὰρ ἢ ἀρε- 
τὴ παραπλησίως ἔχει ὡς ἣ φρόνησις πρὸς τὴν δεινότητα" οὐ 

΄, ao a7 o ΄ \ > \ , 

25 ταὐτὸν μέν, ὅμοιον GE οὕτως ἣ φυσιχὴ ἀρετὴ πρὸς τὴν χυρίαν. 

~ Ἁ [Ὰ Ν a4 > ~ >) Ὁ Μέχρι μὲν τοῦδε τὴν φρόνησιν ἔδειξεν ἄνευ wh οὖσαν τῆς ἀρετῆς, 
"Ὁ , > ~ \ \ / ~ \ ,~ ao?) WV. = 

δεομένην αὐτῆς περὶ tas προϑέσεις | τῶν σχοπῶν χαὶ τελῶν, ἵν᾽ εἴη 114: 
> 4» - ΄ eke, ~ ΡΣ, Vv = 5 ΄ ο»υ ΝᾺ ἢ 

S$ ooo DVL DOS >» ces ξ εἰς i ἡτίϑετα ajata ταῦτα, ὡς ἀγαϑῶν ἕξεων ὄντα ὀρεχτά, E675 O& δεῖξαι προτίϑεται 
5» , ᾿ vw 

TO ἀνάπαλιν, TOL THY ἀρετὴν εἶναι μὴ δυναμένην ἄνευ φρονήσεως. πρό- 
΄, Vv , ie , , ot , 

30 tepov 6& τίϑησιν ἔχουσαν τινα ὁμοιότητα πρὸς THY φρόνησιν τὴν ἀρετήν. 
¢ , ΄ + ’΄ ΄ 5 ΄ Ν a > 

ὡς γὰρ ἐχείνη φυσιχή τις δύναμις προὐπόχειται ἢ λεγομένη δεινότης. εὐ- 
“ Ἢ A > ΄ ‘ fw ΄ x ‘ φυΐα τις οὖσα πρὸς αὐτήν, τὴν Ψυχὴν προπαρασχευάζουσα πρὸς ὑποδοχὴν 5 

‘ ΚΡ o > ~¢ γ΄ \ " \ 0 , ~ ἜΔΕΕ a 

τὴν αὐτῆς, οὕτω χανταῦϑα 7 φυσιχὴ ἀρετὴ προὐπαάρχει τῆς χυρίας, εὐ- 

φυΐα τις οὖσα χαὶ αὐτὴ πρὸς ὑποδοχὴν τῆς χυρίως ἀρετῆς. διὰ τοῦτό 
35 φησιν, ὅτι δεῖ χαὶ περὶ ἀρετῆς ἐπισχέψασϑαι, ὅτι χαὶ ἢ ἀρετὴ παραπλή- 

Vv , ¢ t ‘ . 

σιύόν τι ἔχει πρὸς THY φρόνησιν. ὡς γὰρ ἢ φρόνησις πρὸς τὴν ὃδει- 

VOTHTA* οὐ ταὐτὸν μέν, ὅμοιον δέ: οὐ ταὐτὸν μέν, ὅτι ἐχείνη μὲν 

ἐχ φύσεως ταῖς ψυχαῖς πρόσεστιν, εὐφυΐα τις οὖσα χαὶ ἐπιτηδειότης πρὸς 

3 ἀνθρώπω B: ἀνθρώπου a 15 χαὶ xata thy ἁφὴν τῆς τοῦ ὁρατοῦ a 25 οὕτως 

B et Arist. cod. Ob: οὕτω χαὶ ἃ et Arist. vule. 27 τῶν σχοπῶν a: τοῦ σχοποῦ B 

38 ταῖς ψυχαῖς Β: τῆς ψυχῆς ἃ 



396 EUSTRATII IN ETH. NICOM. VI 13 [Arist. p. 114463—6] 

o 

10 

ie 

τῷ σι 

5 

φρόνησιν, % δὲ φρόνησις ἐπίχτητός ἐστιν ὄρεξις χαὶ ἐξ ἐπιμελείας ual 114ν 
πολλῆς προσοχῆς χαὶ πείρας πραγμάτων ἡμῖν περιγίνεται. ὅμοιον δέ, ὅτι 
ὥσπερ ἐχείνη ἐφευρετιχή ἐστι τῶν συντελούντων πρὸς σχοπόν, οὕτω χαὶ 

ἢ φρόνησις ἐχ τῆς ἀρετῆς τὸν σχοπὸν προτιϑέμενον ϑεωροῦσα, τὰ Bt 
αὐτὸν ἄγοντα βουλευομένη συνίστησι. οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει, 

εἶναι χἀνταῦϑα τὴν φυσιχὴν ἀρετὴν ὡς ἐχεῖ τὴν δεινότητα, τὴν δὲ sip 
ἀρετὴν ἐνταῦϑα ὡς ἐχεῖ τὴν φρόνησιν. 

Ρ.11440 [Πᾶσι γὰρ δοχεῖ Exacta τῶν ἠθῶν ὑπάρχειν φύσει 

πως" χαὶ γὰρ δίχαιοι χαὶ σωφρονιχοὶ χαὶ ἀνδοεῖοι χαὶ τἄλλα 

ἔχομεν εὐϑὺς ἐχ γενετῆς ἀλλ᾽ ὅμως ζητοῦμεν ἕτερόν τι, τὸ χυ- 
ρίως ἀγαϑὸν εἶναι χαὶ τὰ τοιαῦτα ἄλλον τρόπον ὑπάρχειν. 

Ὅτι, φησίν, ἄλλη ἐστὶν ἢ φυσιχὴ ἀρετὴ καὶ ἄλλη ἢ κυρία, δῆλον ἐχ 
τῆς χοινῆς ὑπολήψεως τῶν πολλῶν. πᾶσι γὰρ δοχεῖ Exacta τῶν ἠϑῶν 

ὑπάρχειν φύσει πως. Fy λέγομεν τὰ ex φύσεως ἑπόμενα ταῖς ψυχαῖς 

ἰδιώματα, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν λογιχῶν ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀλόγων ζῴων, ὥσπερ 

ὅταν λέοντα λέγωμεν φύσει: ἀνδρεῖον. τολμηρὸν ὄντα, χαὶ ἄλχιμον χαὶ τῶν 

5. & 
ΕΚ 

7 φοβούντων A OH ἀλώπεχα δὲ πανοῦργον χαὶ δολερὰν διὰ τὸ ἐν 

ταῖς ἐνεργείαις τοιούτην φαίνεσθαι, πρόβατον ὃὲ εὔηϑες χαὶ ἀπερίεργον, 

χαὶ ἄλλο τῶν ζῴων ἀλλοῖον χαὶ Etepotov ἕτερον, οὕτω χἂν τοῖς αν ρώ- 

ποις φαμὲν τὸν μὲν τοιόνὸς εἶναι τὸ ἦϑος, Etepotov GE ἄλλον. προσέϑηχε 

o2 o- τὸ (πῶς τῷ) φύσει, διότι μὴ πᾶσι τοῖς ζῴοις τὰ αὐτὰ ἤϑη ἐστίν, 
ἀλλὰ διάφοροι τρόποι ἠϑῶν τοῖς ἀλόγοις χαὶ λογιχοῖς. χαὶ γὰρ δίχαιοι χαὶ 

σωφρονιχοὶ χαὶ ἀνδρεῖοι" χαὶ τἄλλα ἔχομεν εὐϑὺς Ex γενετῆς τῆς 
μὲν φρονήσεως nat δεινότητος, ὥσπερ ἐν τοῖς πράγμασι διαφορά ἐστι φυσιχοῖς 

‘ 
5 

χαὶ χτητοῖς, οὕτω χαὶ ἐν TH χλήσει. δεινότης μὲν γὰρ H ex φύσεως δύ- 

ναμις ὀνομάζεται, ἀρετή τις οὖσα χαὶ αὐτὴ φυσιχή, μήπω τοῦ λύγου 
ταύτην ῥυϑμιίσαντος. 7 ὃὲ χυρία ἀρετὴ τοῦ λογιστιχοῦ φρόνησις ὀνομάζε- 

ται, εἰδοποίησις οὖσα τις χαὶ μόρφωσις τῆς δεινότητος. ἐπὶ δὲ τῶν ἢϑι- 
χῶν ἀρετῶν ὁμωνυμοῦσιν ἀλλήλαις at φυσιχαί te χαὶ ἠϑιχαί, χαὶ εἰχότως. 

ἢ μὲν γὰρ δεινότης τοῦ λόγου χαὶ τῆς διανοίας ἐστὶ φυσιχὴ ἀρετή, οὗ 
χυρίως ἐστὶ χαὶ ἢ φρόνησις ἀρετή. διὰ τοῦτο τοῖς ἀλόγοις δεινότης οὐ 

πρόσεστι, λόγον μὴ χεχτημένοις μηδὲ διάνοιαν. αἱ δὲ ἡϑιχαὶ ἀρεταί, ἐπεὶ 
καὶ hoytxots χαὶ ἀλόγοις ἐχ φύσεως πρόσεισιν, ὀνομάζεται μὲν ὁμωνύμως 

ae . 
τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι διὰ τὸ Θ᾿ 

‘ 

wy ἔχειν ἐπὶ τῶν ἀλόγων ὀνόματα ἕτερα, ἔχε! 
» fn c ς ΄ ’ 

ἣν μόνον διάφορον τὸ ἐξ ἑτέρας εἶναι χαὶ ἑτέρας ἀρχῆς. τὰς 
ὌΝ 5 5 3 \ > ~ 5» 7 Η 

σεως, τὰς δὲ ἐξ ἔϑους. GAN ἐπεὶ τὸ ἦϑος φυσιχὸν ἐν τοῖς ἀλόγοις τε χαὶ 
5 ~ ~ ΄ ~ »Μ ~ 

λογιχοῖς, πῶς οὐ λέγονται χαὶ at φυσιχαὶ ἡϑιχαὶ ἀπὸ tod ἤϑους tod φυ- 

10 

15 

τῷ φὶ 

80 

ἀγαϑὸν εἶναι Ba: ἀγαϑὸν Aristoteles ἄλλον τρόπον B et Aristoteles: ἄλλως a 

ταῖς Ψυχαῖς B: τῆς ψυχῆς a 10 λέγωμεν Β: λέγομεν ἃ 21 πῶς τῷ a: 

5 18 25 χτητοῖς a: χτητοῦ B χλήσει B: χαταλήψει a 34 αὐτοῖς 

αὐτοῦ a ἔχει Β: ἔχειν a 37 λέγονται Β: λογίζονται a 
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~ > ἊΝ ΄ ~ , δ" ~ 

σιχοῦ, ty εἶεν ἠϑιχαὶ ὁμωνύμως πᾶσαι χαλούμεναι. ἀλλ᾽ ἐχεῖναι μὲν λέ- 114» 
9 ΄ τ >) ee, ee > Seay ~ χη ¢ 56 Ν᾽ 5 ῸΣ 

payee YVIKAL, αὑται OF φυσιχαί: Ἢ οὐχ ἀπὸ τοῦ ἥϑους at ἡϑιχαὶ ἀλλ 
1) én = > A “ Ps ~ a ‘ 5 i‘ " “ 

ἀπὸ τοῦ ἔϑους χατὰ τροπὴν τοῦ βραχέος εἰς μαχρόν, ἐθισμῷ χαὶ ἀσχή- 

σει χαὶ μετὰ λόγου περιγινόμεναι. ἘΠ φυσιχαί, διότι οὐχ ἐχ γενε- 40 

5 τῆς ὑπάρχουσιν οἷς ὑπάρχουσιν. ἐπεὶ οὖν αἱ μὲν τὴν φύσιν, at δὲ τὸ 
͵ ε - -΄ ε ~ ΄ 

ἦϑος ποιητικὸν αἴτιον ἔχουσι, χυριώτερον ἢ χλῆσις, ἥτις ἑχατέρῳ τῷ γέ- 
vet ἐχ τῆς αἰτίας τῆς 1 mos χῆς ἐπιτέϑειται. τὸ γὰρ ἦϑος οὐχ αἰτία add 

ἐξ αἰτίας τῆς φύσεως. ὅτι δὲ ἐκ τοῦ ἤϑους αἵ ἠϑιχαὶ ὀνομάζονται. μάρ- 

TUS ᾿Αριστοτέλης αὐτός, τὸ τῆς ἠϑιχῆς φάσχων ὅλως πραγματείας ὄνομα 
ym ats > ~ > ~ WV ¢ \ ΄ C τ ~ > 

10 εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς ex τοῦ ἔϑους οὑτωσὶ λέγεσϑαι μιχρὸν παρεχχλῖνον. οὐ τ 
γὰρ φυσικὸν χαὶ τὸ ἔϑος ὥσπερ τὸ ἦϑος, ἀλλ᾽ ἐχ γυμνασίας χαὶ ἀσχήσεως 45 

, ὃ b>] ~ 

poe γινόμενον xat δι᾿ ἐϑισμοῦ εἰς ἕξιν se iceiloh ὑπάρχουσι μὲν οὖν 
τὴν Baieleric Speen ες πρὸς ἑχάστην τῶν ἡϑιχῶν ἀρετῶν ταῖς ψυχαῖς. 
IAN 5 / = Ae , > ΄ > ie | 5a ~ 

GAR ὅμως οὐχ το γὺς λέγειν ἐχείνας τὰς χυρίως ἀρετάς, ἀλλὰ ζητοῦ- 

15 μεν ἕτερόν τι τὸ χυρίως ἀγαϑόν, τουτέστιν τὴν χυρίως ἀρετήν. χἂν 

ὁμωνύμως χαὶ ἐπὶ τῶν φυσιχῶν τοῖς τος ὀνόμασι χρώμεϑα. χαὶ τὰ 

τοιαῦτα ἄλλον τρόπον ὑπάρχειν, ἤγουν τὰ χυρίως ἀγαϑὰ καὶ τὰς 
χυρίως ἀρετὰς οὐχ οὕτως ὑπάρχειν ἐχ ΦΩ͂ ἀλλὰ τρόπον ἕτερον. τουτέστιν ὅ0 

ἐξ ἀνάγχης χαὶ μελέτης χαὶ μετὰ νοῦ ἐπιστατοῦντος χαὶ προστατεύοντος. 

80 p.1144b8 Kat γὰρ παισὶ καὶ ϑηρίοις at φυσιχαὶ ὑπάρχουσιν 
σ᾿ > > » ~ \ , ce 
ἕξεις, ἀλλ᾽ ἄνευ vod βλαβεραὶ φαίνονται οὖσαι. 

ὧν εὶ ° ce Ὅτι γάρ, φησίν, οὔχ εἰσιν ἀρεταὶ χυρίως at φυσιχαί, δῆλον 

παισὶ χαὶ ϑηρίοις ὑπάρχειν αὐτάς, ἀλλὰ τοῖς τε παισὶν οὔπω νοῦς ἔσται 

χαὶ οὔπω ὠμμάτωνται αὐτῶν at ψυχαὶ διὰ τὸ νεωστὶ τῆς ὑ ated τὴ 

25 χαὶ πείρας τῶν ἐν βίῳ πραγμάτων ἀμέτοχον, χἂν πεφύχασιν ὄμμα 

λαβεῖν τῆς ψυχῆς χαὶ νοῦ ἐνέργειαν χτήσασϑαι μεταχειριζόμενοι ὀρϑῶς 

τὰ xa?’ Exacta. τοῖς te ϑηρίοις λόγου πάντῃ ἐστερημένοις οὐχ ἔστιν 

ὅλως τὸ πεφυχέναι ὀρθῶς ποτε ταῖς φυσιχαῖς ὁρυαῖς χρήσασϑαι. διὰ 
τοῦτο χαὶ ἄνευ νοῦ οὖσαι χαὶ τοῖς παισὶ χαὶ τοῖς ϑηρίοις αὗται βλαβεραὶ 

80 φαίνονται, τὸ μετροῦν αὐτὰς χαὶ τάττον uy ἔχουσαι. 

σ σ ρ.11440υ10 ΠΙλὴν τοσοῦτον ἔοιχεν ὁρᾶσϑαι, ὅτι ἐ ΓΕ R a 
on 

oD ἊΣ ov a 
oS ex 

ς 
το 

- 14] 

v 

~ Vv LAL ἊΣ ἊΝ ΄ , 

ἰσχυρῷ ἄνευ ὄψεως χινουμένῳ συμβαίνει σφάλλεσ 
Ν \ A \ ton rf | γ΄ \ > ~¢ ΜᾺ ΝΑ , > 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν ὄψιν, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα. ἐὰν δὲ λάβῃ νοῦν. ἐν 

τῷ πράττειν διαφέρει. 
ῃ ‘ ‘ 

Γ" ay ς ΓΞ αὶ PERE > \ or ~ > ely RL > ~ > 

35 Ereton at χατὰ τὰς ἀρετὰς ἕξεις ταῖς αἰσϑήσεσιν ἀφανεῖς εἰσι, φα- 

3 τροπὴν ἃ: se B βραχέος a: βραχέως B 6 ἥτις B: ἡ τῆς a ἑχατέρω B: 

ἑχατέρας a 7 αἰτία a: αἴτιον B 9 ᾿Αριστοτέλης] B 1 p. 1103217 13 ἑκάστην B: 

ἕχαστον a 25 πραγμάτων B: πράττων a 26 ἐνέργειαν B: ἐνεργείας a μεταγει- ιν Py Py ‘aka! 4 
ριζόμενοι B: μεταχειριζομένου a 91 σώματι Beet Aristoteles: ἐν σώματι a 

34 rhesis usque ad χυρίως ἀρετή (p. 1144014) ἃ 36 ἀφανεῖς B: ἀφεγγεῖς a 
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γεραὶ O& γίνονται ex τῶν ἐνεργειῶν τε xal προχειρίσεων, ποιεῖται τὸ λεγό- I15r 
μενον φανερὸν Ot αἰσϑητοῦ παραδείγματος σῶμα παραλαμβάνων ἰσχυρόν, 10 

νεργεῖν μεγάλα τινὰ διὰ τῆς προσούσης ἰσχύος δυνάμενον. τοῦτο εἰ 
(η- στέρηται ὄψεως ἐν τῷ χινεῖσϑαι, σφάλλετα! ἰσχυρῶς διὰ τὴν τῆς ὄψεως 

5 στέρησιν, τῆς μὲν χινήσεως σφοδρᾶς ὙΕΡ ΜΕΥ, τῆς GF στερήσεως τοῦ 

πον τὸ εἰς δέον γίνεσϑαι ἀφαιρούσης τὴν χίνησιν. οἷον εἴ τις πληγὴν χα- 

τενέγχη ἰσχύϊ προσούσῃ μεγάλῃ χρώμενος χατὰ πατρὸς ἤ ἄλλου τινὸς τῶν 
τιμίων, δι᾿ ἀορασίαν ἀγνοῶν τὸν πληττόμενον χαὶ ὡς πρός τινα τῶν ἀμύ- 
νης ἀξίων πρὸς τὸν αὐτῷ διατιϑέμενος τίμιον. ἐν γὰρ ἰσχύϊ το: τὸ 1 

10 πλῆττον noe pone οὐ τὸ a ey ἂν χαχὸν ἀπετέλεσεν, ἀλλ᾽ ἢ ἀπέχτεινε 

τὸν ὑποδεχόμενον τὴν πληγὴν ἢ καὶ πάντῃ ἄχρηστον ἔδειξεν. ὡς οὖν 
ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν xat εὐφυΐαν ἀρετῶν. 7 γὰρ εὐφυΐα τῆς 

Ψυχῆς τῇ τοῦ σώματος ἀνάλογον: εἰ οὖν χαὶ ὄμμα τῇ ψυχῇ πρόσεστιν, 
ἐνεργήσειεν ἂν τὰ χράτιστα, μεγάλως δδηγουμένη ὑπὸ τοῦ ὄμματος χα τι 

15 κατορθώσας τος χαὶ ἀξιόλογον, ὑπουργὸν μὲν ἔχουσα τὴν εὐφυΐαν τὴν 
\ φυσιχήν, Sema ν δὲ τὸ χτηϑὲν ὄμμα ἐχ τῆς χατὰ τὸν βίον πολυπειρίας" & 

εἰ 6& τὸ ὄμμα τούτῳ μὴ πρόσεστιν, ὡς ἐν ἀορασίᾳ τῆς φυσιχῇς γινομένης 
ε - ἡ - ᾿ , 
OPUS, μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος, ἔσται Bell τι χαχὸν TO ἀποτελού- 

\ 

usvoy. εἰπὼν ὃὲ TO παράδειγμα ὡς ὁμοιότητα ἔχον πρὸς τὸ προχείμενον, ἷ 
20 τοῦτο ὃέ ἐστι τὸ ἰσχυρὸν σῶμα χινούμενον ἄνευ ὄψεως χαὶ σφαλλόμενον 

ἰσχυρῶς, οὐχ ἐπήνεγχε τὸ πρὸς τοῦτο ὅμοιον, οἷον τὴν φυσιχὴν ἐπιτηδει- 

ύτητα τὴν ἄνευ χινουμένην ὄμματος ψυχιχοῦ χαὶ φρονήσεως, ἀλλὰ todbyav- 

τίον. οὕτω γὰρ χαὶ ἐνταῦϑα, φησίν, ἂν λάβῃ νοῦν ἐν τῷ πράττειν δια - 9 

φέρει. τοῦτο ὃὲ 1 SDR τῇ συντομία Gah χρησάμενος χαὶ εἰπὼν 

25 εἶναι διάφορον τὸ usta vod ee τοῦ ἄνευ τούτου τὰς δράσεις ποιεῖσϑαι 
wv ~ 6 σ τὸν ἄνϑρωπον τῇ φυσιχῇ irae 6 g ν τῆτι μόνον. ἣ δ᾽ ἕξις ὁμοία οὖσα, 

rr) + v 
τότ᾽ ἔσται χυρίως ApE ἕξιν ὀνομάζει τὴν ἐξ ἔϑους POs ai οὐ 

ε 
ξ 

\ > , c ΄ > ΄ \ a \ 

τὴν ἐχ φύσεως ὑπάρχουσαν Pree ar Ἡ χαὶ ὀνουάζει ὁμοίαν, οὐ τὴν 
Ὁ Ἁ Ἁ Pr w > of [4 ~ \ > ἐν , > Vv = c 

αὐτὴν τὴν ἕξιν τῇ εὐφυΐα. Etepoyevets γὰρ ἀλλήλων αὗταί εἰσιν, εἴπερ 7 
la Cc ‘ . ΄ Ὑ c ~ 5 

80 μὲν φυσιχή, 7 ὃὲ ἡϑιχή. οὔχουν διὰ τὴν ὁμοιότητα χυρίως ἐροῦμεν ἀρετὴν 30 
‘ ΄ 4 ΄ Vv , > » v o 

τὴν φυσιχήν, ἀλλὰ τότε ἔσται χυρίως ἀρετή, ὅταν γέ et ἕξις, ἤτοι ὅταν 

ἐξ ἔϑους καὶ ἀσχήσεως τὸ βέβαιον ἕξει πρὸς τὸ χατὰ λόγον χαὶ ὀρϑῶς ἐνεργεῖν. 

id ~ ~ 

p. 1144214 Ὥστε χαϑάπερ ἐπὶ tod δοξαστιχοῦ δύο εἴδη- det 

? 

ν 
\ “ \ > \ ~ 310) ~ as > 4 Ν Χ 5» A 

χαὶ φρόνησις, xat ἐπὶ τοῦ ἡϑιχοῦ δύο ἐστί, TO μὲν ἀρετὴ φυσιχή; 
ἣΝ € \ 4 ΄, 

85 τὸ δ᾽ ἢ χυρία, χαὶ τούτων ἣ χυρία οὐ γίνεται ἄνευ 

if A ~ , ΄ “ ~ 5 ’ nt A Vann > ry 

[οῦτο συμπέρασμά ἐστι τῶν εἰρημένων. ἔδειξε γὰρ ἤδη ἀλλήλων 

1 δὲ a: δὴ Β 10 ἀπέκτεινε] ἀπεχτύνει B: ἀπεχτίνει ἃ 10 post σώματος add. 

ἰσχύϊ ἃ: om. B 14 χαί τι Β: χαίτοι ἃ 11 τούτῳ ἃ: τοῦτο Β γινομένης Β: 

γενομένης ἃ 24 συντομία συνήϑει B: συνηϑείᾳ οὐὐ τίμα ἃ 28 ὁμοίαν ἃ: μίαν Β 

29 αὗται ἃ: αὐταὶ Β 33 δύο B: δύο ἐστὶν ἃ et Aristoteles 84 χαὶ ἐπὶ Β: οὕτως 
“τ a wey 
ἐπὶ a: οὕτω xat ἐπὶ Aristoteles 
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> δ > \ £ = Je 4 8 Sx bk ee >. ἘΞ 

δεομένας εἰς τὸ εἶναι ὅπερ εἰσὶ THY φρύνησιν χα! τὴν ἀρετήν; τοῦτο ὃξ 11: 

δέδειχται ἐχ τοῦ ὁμοίως ἔχειν ἐπὶ τὴν φρόνησιν πρὸς τὴν δεινότητα, οὕτω 35 
Ἁ Ἁ isa \ ΄ A >. , 

ν χυρίως ἀρετὴν πρὸς τὴν φυσιχήν. ὕλη γὰρ 7 μὲν δεινότης χορηγου- 

υένη Ex φύσεως τῇ φρονήσει χοσμούσῃ ἐχείνην ual εἰς τὸ χύριον ἀγούσῃ 
\ x > “Ὡ \ > ~ ΄ 

ς χατὰ τὸ ane ἀρετῆς. τῇ δὲ χατὰ τὸ ἡϑιχὸν ἀρετῇ ἢ φυσιχὴ 
-: ῃ 

τ 
, > 

ἀρετή. at γὰρ φυσικαὶ ἀρεταὶ εὐφυΐαι πρὸς τὰς χυρίως ἀρετάς, at μορ- 
> ~ > > 

φωτιχαί εἰσι THY φυσιχῶν ὡς ὑλῶν, Ex τῆς πρὸς τὸν ὀρϑὸν λόγον ἀχο- 

λουϑήσεως τῶν ὀρέξεων sg THY τελείωσιν χαὶ οὕτω τὰς μὲν ὀρέξεις 40 
- ~ / 5 v 

χαϑιστῶσαι ἐν τῇ ἁρμοττούσῃ ταύταις ὀρϑότητι, τὸν ὃὲ λόγον ἔχουσαι πρὸς 
arene ae Mba Sener Sone ans iene eT es ἀγχαϑὸν σχοπὸν tas χινήσεις βάλλοντα. προτιϑέμενον ἐξ αὐτῶν περιλαυβά- 

\ γειν ἐν poe τὰ εἰρημένα δυνάμει τοῦτο λέγων. ΖΝ 
δέδειχται ἄρα. ὅτι χαὶ 

\ a7 Vn NI / \ e \ > , ε΄ 

ἐπὶ τοῦ δοξαστιχοῦ δύο εἴδη δεινότης χαὶ φρόνησις: ἢ μὲν δεινότης ὡς 

φυσιχὴ ἀρετή, εὐ τος τις οὖσα χαὶ δύναυις πρὸς τὸ ἐφευρίσχειν τὰ πρὸς 

τὸν ποοχείυενον σχοπὸν συμβαλλόμενα, ἢ GE φρόνησις χυρία ἀρετὴ τοῦ λο- 

γιστιχοῦ, ἀγαθὸν ἔχουσα σχοπὸν προτιϑέμενον χαὶ τὰς οἰχείας ἐνεργείας 45 
\ bee | 3 ῃ" a ἊΣ \ Ὁ »( ‘ > \ 2, ~ ΄ 

πρὸς αὐτὸν ἀπευϑύνουσα, ὃν δὴ σχοπὸν ἢ Fay ἀρετὴ αὐτῷ χεχορήγη- 
τ 7 ~ ΤΕ ΄ , ~ ~) WZ YN \ 

χεν εὖ ἔχουσα τῶν ὀρέξεων, χαὶ ὅτι ὁμοίως τῷ δοξαστιχῷ δύο εἴδη χαὶ 
-Ὁφ 5» ~ ε a ΄ ἮΥ τες \ ~ τοῦ ἠϑιχοῦ, ἢ - “ΠῚ ἀρετὴ χαὶ 7 χυρία, χαὶ δεῖται 4 χυρία ἀρετὴ τῆς 

΄ σ ἧς > ~ > 

φρονήσεως χατὰ δύο ταῦτα, ὅτι τε αἱ φυσιχαὶ ἀρεταὶ adven μὲν νοῦ ape- 
, > ~ “κι ~ Ἁ > ’ > > Ἂ if φ 

ταί εἰσι, νοῦν ὃδὲ προσλαβοῦσαι τὸν αὐτὰς ἀπευϑύνοντα εἰς τὸ γίνεσϑαι 

ἠϑιχαί, προχόπτουσι χαὶ χυρίαι ἀρεταὶ ἀποτελοῦνται, χαὶ ὅτι ἄνευ φρονή- 
σεως τῶν οἰχείων ὀρεχτῶν οὐχ ἐπιτυγχάνουσιν αὐτῆς ἐφευρισχούσης τὰ 50 

πρὸς τὸν ἀγαϑὸν σχοπὸν ἄγοντα. δοξαστιχὸν δέ φησι τὸ λογιστιχόν, ὅτι 

ἀρχομένοις Ἡμῖν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων δυνάμεων τῆς ψυχῆς πρώτη ἐν tat vay τ 

λογικαῖς χαὶ γνωστιχαῖς δυνάμεσιν 7 δοξαστιχὴ ἀναφαίνεται τὰ χαϑόλου 

γινώσχουσα. τῶν αἰσϑητῶν χαταγινομένων περὶ μόνα τὰ μεριχὰ χαὶ χαῦ᾽ 
σ σ 56 \ τὶ ΄ ᾿ > οὶ \ “sy τ ἃ \ \ \ a ᾿ὥσπε ἠθικὸν ὠνόμασε τὸ ὀρεχτιχὸν χαὶ ἄλογον διὰ τὸ χαὶ τὸ 
Ύ = JL [Ὁ Lo ed | Ξ3 ὌΝ 75 Le as 4 » ΟΣ ‘ We 

ἦϑος ἐπὶ τῶν ἰδιωμάτων λέγεσϑαι, ἃ | tats ἀλόγοις παρέπονται ζωαῖς xat 115s 

φύσεσιν, ἄλλως te ἣ δόξα ἣ ἐχ τῶν αἰσϑήσεων χαὶ τῆς αὐτῆς περὶ τὰ 

xa)’ ἕχαστα ἐνεργείας τὰς ἀφορμὰς ) λαβοῦσα ἐν ἑαυτῇ τὸ χαϑόλου συνί- 
στησι χαὶ τὴν ἑαυτῆς λογιχὴν ποιεῖται ἐνέργειαν, ἢ ἐξ ὧν 7 διάνοια συμ- 

περαίνεται. ἐπεὶ τοίνυν ὥσπερ τινὰ γειτνίασιν πρὸς τὰς ἐνεργούσας περὶ 
\ Sey, > ΄ ¥ Ve ΤΡ Ύ ΤΑ Ξ ΒΥ \ \ 5. 7 ΤΡ ΟΝ τα τὰ xa Exacta δυνάμεις, ἤτοι τὰς αἰσϑήσεις χαὶ τὰς ἀλόγους ὀρέξεις τὸ ὃ 

δοξαστιχὸν χέχτηται, χαταγίνεται OF περὶ τὰ τοιαῦτα χαὶ τὸ λογιστικόν, λο- 
‘ \ ἋἊ ΓΑ \ ‘ q? g. ὯΝ , ΔΝ + oF, γικὴ μὲν Gv δύναμις, περὶ τὰ xa ἕχαστα δὲ ποιούμενον τὴν ἐνέργειαν, 

εἰχύότως αὐτὸ δοξαστιχὸν ἐπωνόμασεν. ἔστι δὲ ζητήσεως ἄξιον, πότερα 
4 ΄ > ΄ 

ἴσας ϑήσομεν, τὴν ἠϑιχὴν ἀρετὴν χαὶ τὴν φρόνησιν, ὅτι ἀλλήλων δεόμεναι 
‘ Α͂ 

τὴν ἑτέραν ὑπερϑήσομεν, χαὶ εἰ ἀνεφάνησαν ἢ ϑατέρας τοῦτο, ποίᾳ δώ- 
1? 5 ~ σ 

i) σομεν τὴν ὑπέρϑεσιν; 7 πάντως τῇ καϑ᾽ ἑαυτὴν λογιχῇ, ὅτι χαὶ τοῖς ἤϑεσι 

40 χαὶ ταῖς ἀλόγοις δυνάμεσιν αὕτη ἐστὶν ἢ τὸ μέτρον χαὶ τὴν τάξιν παρέ- 10 

χουσα χαὶ εἰς ἕξιν αὐτὰς τοῦ χαλοῦ χαὶ τελείωσιν φέρουσα. αὕτη γὰρ 

2 ἐπὶ Ba: an we? 20 προσλαβοῦσαι a: προλαβοῦσαι B 37 δεόμεναι B: ἐσό- 

μεναι a 39 ἑαυτὴν B: ἑαυτὸ a 
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~ \ ΄ , \ 5 ~ = ΄ a 4 \ ~ ᾿ξ >) \ 

μετρεῖ τὰς ὁρμάς, τὰς αὐτῶν ἐνεργείας ῥυϑμίζουσα χαὶ τῷ λόγῳ αὐτὰς 11ῦν 

ὑπερτιϑεῖσα χαὶ τῇ 
i 

αὐτῆς μετοχῇ ταῖς ἀρεταῖς χορηγοῦσα τὴν γένεσιν 
\ αὶ ἊΨ fo > \ ΄ >) \ , / isd \ Ἁ χαὶ τὴν ὕπαρξιν, εἰ χαὶ πω εὐϑὺς φρόνησις λέγεται, ἔξει χαὶ τοὺς σχο- 

ποὺς ἀγαϑούς, πρὸς οὺς τὰς ἑαυτῆς ἐνεργείας ἀποτείνεται, πραχτιχὸς γενο- 

5 μένη νοῦς διὰ τὸ μεταχειρίζεσθαι τὰ Ce χαὶ “ay ἕχαστα, ὧν τῷ μὲν 
ϑεωρεῖν χαὶ χρόνῳ προέχουσα, τῷ δὲ πράττειν ταῖς ἠϑιχαῖς χαὶ aia 15 

χαῖς γινομένη ὁμόχρονος διὰ τὸ ἀδύνατον εἶναι πραχτιμὺν ἀγαϑὸν τὸν ἄν- 
ὕρωπον γίνεσϑαι ἣ σχοπῶν μὴ προχειμένων GAS ais ods at ἠϑιχαὶ pe: 

ταὶ προτιϑέασιν, ἢ τοῦ λόγου μὴ ἐφευρίσχοντος τὰ πρὸς χατόρϑωσιν ἄγον- 
7 ~ if 2 > Ἁ c ΄ 

10 Ta, ὅ ἐστι τῆς φρονήσεως. ὅρα οὖν τὴν ἑχατέρου χρείαν πρὸς ϑάτερον, 

λέγω δὲ τῆς φρονήσεως πρὸς τὴν ἠἡϑιχὴν ἀρετὴν χαὶ τῆς ἠϑιχῆς ἀρετῆς 
πρὸς τὴν φρόνησιν, χαὶ γνώσῃ χαϑαρῶς τὸ διάφορον χαὶ χρινεῖς ὀρϑῶς 90 

τῷ λόγῳ τὴν πρὸς ἀλλήλας ὑπεροχὴν χαὶ ἔλλειψιν. 7 μὲν γὰρ φρόνησις 

δεῖται τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς, ἵν’ ἔχῃ τὰ τέλη προσήχοντα ex τῆς τῶν ἠϑῶν 
7 Qz ΄ Ν᾽) iv fue) WP \ 4 , ~ > ΄ > 

15 βελτιώσεως προτιϑέμενα, ἢ δ᾽ ἵν᾿ ἕξει τὴν φρόνησιν ἐχ τῆς οἰχείας ἐνερ- 

Ἱείας τὴν τῶν ἀγαϑῶν τελῶν χατορϑοῦσαν ἐπίτευξιν, ὡς εἶναι μάτην τὰ 
΄ ~ 5 ~ >) ~ > Ἁ Ὁ 3] ΄ tm! ΄ τ 

ἔλη τῶν ἡϑικῶν ἀρετῶν, εἰ μὴ παροῦσα ἐνεργήσει ἣ φρόνησις. πῶς οὖν 
5 Ἃ ν = ~ ~ 2 ae 2) = ~ AC. l4 c f = οὐχ dv εἴη πολλῷ τῶν ἠϑιχῶν ἀρετῶν ἢ φρόνησις ὑπερέχουσα, ὅταν xat 

c ΄ =») Ἁ , \ c C \ ~ >) ΤΡ , fC aT ~ > = ὡς λόγος ὀρϑὸς μέτρον xat ρυϑμὸν ταῖς ὀρέξεσιν ἐπιτίϑησι χαὶ τοῦ ἀγα- 25 

20 ϑοῦ ἔχειν τὰ τέλη αἰτία γίνεται χαὶ τὸ ἐφιχνεῖσθϑαι τούτων αὐταῖς ya- 
ptCetar; 

p. 1144017 Διό τινές φασι πάσας τὰς ἀρετὰς φρονήσεις εἶναι, xat 
v fe ΄ Pe ΞΕ τς Ἂς > { cane = ates Bev. Ὁ. c ΄ Ζ ἊΝ Ἔ 

Σωχράτης τῇ μὲν ὀρϑῶς ἐζήτει, τῇ δ᾽ ἡμάρτανεν" ὅτι μὲν φρο 
σ » ΄ ΄ ΄ a? v 

νήσεις WETO TAGAS τὰς ἀρετάς, Huadptavey, ὅτι δ᾽ οὐχ ἄνευ 

ν ho σι -6 > (=) 

Kat τοῦτο πρὸς σύστασιν παραλαμβάνει τοῦ ἀναγχαίαν εἶναι ταῖς, ἡϑι- 

χαῖς ἀρεταῖς τὴν φρόνησιν, ὅτι χαί τισι τῶν πάλαι σοφῶν φρονήσεις εἶναι 80 

πάσας τὰς ἀρετὰς ἔδοξε διὰ τὸ ὁρᾶν τὴν φρόνησιν ἐφισταμένην Ba 

xa ἐπιχρατοῦσαν ἐν ταῖς ἀγαϑαῖς πράξεσι ual ταῖς ἑαυτῆς ἐν ἀνε. τὰς 

80 τῶν ἠϑιχῶν ἀρετῶν ἐνεργείας ὥσπερ ἐπιχαλύπτουσαν. χαὶ τὸν παρὰ [|λά- 

twva δὲ Σωχράτην εἰς υέσον ἄγει, ἐν τῇ []ολιτείᾳ φρονήσεις πάσας τὰς 
ἀρετὰς δοξάζοντά τε καὶ λέγοντα, ὃν καὶ ἐν μέρει μὲν ἐπαινεῖ, ἐν μέρει 

δὲ χαϑάπτεται τῶν παρ᾽ αὐτοῦ λεγομένων. ὅτι μὲν γὰρ ἁπλῶς ἐχάλει 

φρονήσεις πάσας τὰς ἀρετάς, ἐπιμέμφεται αὐτῷ, ὅτι δὲ μὴ ἄνευ φρονή- 36 

80 σεως αὐτὰς εἶναι ἔλεγεν, ἐπαινεῖ αὐτὸν ὡς χαλῶς λέγοντα. Sa! δὲ 
2 

λέγει ὀρϑῶς αὐτόν, ὀρϑῶς οὐχὶ ἀποφαίνεσϑαι, διότι μηδὲ ἁπλῶς τοὺς λό- 

11 ἐνεργήσει B: ἐνεργείᾳ a 19 ὀρέξεσιν B: πράξεσιν a 22 διό τινες B: διόπερ a: 

διόπερ τινές Aristoteles 23 μὲν Β: μὲν γὰρ ἃ et Aristoteles 24 weto Β et Arist. 

cod. Lb: ᾧετο εἶναι a et Arist. vulg. 28 ἔδοξε a: ἔδειξε B ἁπανταχοῦ B: andy- 

ων a 29 év B: om. a 30. ἐπιχαλύπτουσαν B: ἐπιχαλύπτουσα a 30. 31 Πλάτωνι τ 

δὲ B: πλάτωνα ἃ dl ἐν τῇ Πολιτείᾳ] VII 518 EP? 
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yous ἀποτεινόμενος ἔλεγεν, ἀλλὰ διαλογιχῶς προσομιλῶν χαὶ ζητητιχῶς. 1ν 

οἶμαι δ᾽ ὅτι οὐχ ἀπειχότως ὁ Σωχράτης φρονήσεις ἣ ἐπιστήμας ἐχάλει 
τὰς ἀρετάς, ἀλλ᾽ ἐπεὶ χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον πάσαις αὐταῖς ἢ ἐνέργεια, 

χαὶ οὗτος αὐτῶν ὃ προϊστάμενος ἐν ταῖς πράξεσι χαὶ τὸ παϑητιχὸν τῆς 
ψυχῆς ears αὐτοῦ, τὴν wet ἀρετῆς διεξάγει Biwow, διὰ τοῦτο 
χαὶ φρονήσεις χαὶ ἐπιστήμας ταύτας ἁπάσας ὠνόμαζεν, ἐχ τοῦ χρείττονος 

f = ~ 5 ~ Ἁ ~ ΄ 

7S ψυχῆς μορίου AAL ὑπέρξχοντῆς χοιϊινὼς αὐταις τὴν χλῆσιν TAUTYY τι- 

aS dene voc, ἐπεὶ χαὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ at λογιχαὶ πάρεισι δυνάμεις xal ἄλο- 

γοι, ἀλλ᾿ οὐ λογικόν te χαὶ ἄλογον αὐτὸν ὀνομάζομεν ἀλλ᾿ ἁπλῶς λογιχὸν 
>. 1 \ Ἂ ‘ ody LL > 3 ~ . , , 

διὰ τὸ χαὶ τὰς ἀλόγους ἐν αὐτῷ δυνάμεις λογιχεύεσϑαί πως τῷ πείϑεσϑαι 
hip ie ’ > ~ 

λόγῳ χαὶ οἰχειότερον εἶναι éx τοῦ =f χαὶ ἐπιχρατοῦντος αὐτὸν ὄνο- 
ἄζεσϑαι. ἄλλως τε χαὶ ἄλλως μὲν ἔχει πολιτιχοῦ ἀνδρὸς ἀρετή, ἄλλως ‘ i 

Qi ΄ ν a I ΄ 2 ΄ / Taek 55. 7 - 

ὃξ πολίτου. ἣ μὲν γὰρ μετ ae ἐστί, τί τέ ἐστιν εἰδότος τοῦ πολι- 

τιχοῦ ἑχάστη τῶν ἀρετῶν χαὶ ποίου μορίου τῆς ψυχῆς χαὶ πῶς gut 
΄ 

σϑαι πέφυχε χαὶ τί τὸ τέλος eae χαὶ ὅσα τοιαῦτα, ὃς ἑαυτῷ te τὰς 

ἀρετὰς χατορϑοῖ χαὶ τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν πολίταις. πολίτου ὃὲ ἀρετὴ ἐχ τοῦ 

πείϑεσϑαι τοῖς ἐμφανεστέροις χαὶ τοῖς νόμοις ἕπεσϑαι χαὶ τοῖς σπουδαίως 
ἄρχουσι πέφυχε γίνεσϑαι. ἐπεὶ οὖν χρειττόνως ἔχουσι χαὶ τελειοτέρως at 5 
ἀρεταὶ μετὰ τῆς προσηχούσης αὐταῖς ἐπιστήμης ἀποτελούμεναι, διὰ τοῦτο 

mapa τοῦ Σωχράτους χαὶ ἐπιστῆμαι χαὶ φρονήσεις χατωνομάσϑησαν. 

p. 1144021 Σημεῖον δέ" χαὶ γὰρ πάντες νῦν, ὅταν δρίζωνται τὴν 
ἀρετήν, προστιϑέασι τὴν ἕξι tv, εἰπόντος χαὶ πρὸς ἃ ἐστί, τὴν 

χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον: ὀρϑὸς δ᾽ ὁ χατὰ τὴν φρόνησιν. | 

rue ἘΣ 

~ 

Καὶ ἕτερον προτίϑησιν εἰς βεβαίωσιν tod δεῖν ἐξ ἀνάγχης συνεῖναι I6r 

ἀλλήλαις τὴν φρόνησιν χαὶ τὴν ἠϑιχὴν ἀρετήν, καὶ τοῦτο τίϑησιν ὡς o7- 

μεῖον χαὶ γνώρισμα εἰς τὴν τοῦ εἰρημένου παράστασιν χοινῶς παραλαμ- 

βανόμενον παρὰ πάντων τῶν ὁριζομένων τὴν ἀρετήν. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ 
ΟΕ > eS xs =. πὰ > \ Lae ΚΣ κι » ΄ ama | Ἁ , 

ἕξιν αὐτὴν εἶναι χατὰ tov ὀρϑὸν λόγον, ὃς λόγος ὃ χατὰ τὴν OpovyaL. 
sp ΄ ~ \ 

μὲν γὰρ ἀρετὴ περὶ πράξεις χαὶ πάϑη χαταγίνεται. ταῦτα γὰρ τὰ πρὸς 

ἅ ἐστιν, ἐπ Le πρὸς ταῦτα ἀποτείνεται πᾶσα ἢ ἀπὸ τῆς xat ἀρετὴν ἕξεως b) i i i i 
΄ , > > ~ > 

προβαίνουσα ἐνέργεια. λέγοντες οὖν ἕξιν εἶναι αὐτὴν περὶ ταῦτα, οὐχ ἀρ- 

χοῦνται τῷ τῆς ἕξεως ὀνόματι χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ, περὶ ὃ χαταγίνεται, 

ἀλλὰ προστιϑέασιν ὡς ἴδιόν τι τῆς ἀρετῆς τὸ χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ὡς ‘ ft i ΠΩ: 
σ᾿ \ ἴω \ 4Q 3 ‘ A \ 

UN οὔσης τῆς ἀρετῆς ἕξεως ἁπλῶς περὶ πράξεις xal πάϑη, ἀλλὰ χαὶ τὸν 
ΡΨ. , ay , ΄ > > ΄ . 

ὀρϑὸν λόγον had συνυπάρχειν αὐτῇ, ἵν᾽ εἴη ἀρετή. εἰ δὲ μή, οὐχ 

ων. oO 

y me ND OUND Δ = ON , Ge \ \ ΄ ΄ 9 

ἔσται ὃ λέγεται. ἐπεὶ 6° ὀρϑὸς λόγος ὃ χατὰ τὴν φρόνησίν ἐστιν, οὐχ 
» ‘ ’ ‘ 5» Ἃ ~ ΄ ἴω » se ‘ 

ἔσται ἢ ἀρετὴ μὴ οὔσης φρονήσεως, χαὶ εἴη ἂν τοῦτο χοινή τις δόξα xat 

B 

5 διεξάγει B: διεξάγων a 13 πολίτου B: πολίτης a 15 ὃς B: ὡς a τε 

περὶ ἃ 21 πάντες νῦν B: νῦν πάντες ἃ οἱ Aristoteles 23 6 a οἱ Aristoteles: 7 

rhesis usque ad τὴν φρόνησιν (p. 1144625) a 24 προτίϑησιν B: προστίϑησιν a 
- ὴ rs 5 παρὰ B: περὶ a 

~- Comment. Arist. XX  LEustratius in Bthiea. 2 
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΄ 

ἔννοια παρὰ πᾶσι τοῖς δριζομένοις τὴν ἀρετήν. ἐοίχασι δὴ μαντεύε- 11 

σϑαί πως ἅπαντες, ὅτι ἣ τοιαύτη ἕξις ἀρετή ἐστιν ἢ χατὰ τὴν 

φρόνησιν. ὥσπερ ἀπαρεσχόμενος οἷς ἄλλοι τὴν ἀρετὴν ὁρίζονται, τὸ δὲ 
παραλαμβάνεσϑαι τὸν ὀρϑὸν λόγον ἀποδεχόμενος ἐν τῷ ταῦτα ὀρίζεσϑαι. 

5 διὰ τοῦτο μάντεσιν ἐοιχέναι φησὶ τοὺς πρὸ αὐτοῦ δριζομένους τὴν ἀρετήν. 15 

ὡς γὰρ ἢ μαντιχὴ στοχαστιχὴ οὖσα τέχνη περὶ τῶν μελλόντων στοχαστι- 
χῶς ἀποφαίνεται, οὕτως ἐστοχάσαντο χἀχεῖνοι μὴ ἄνευ φρονήσεως εἶναι 

τὴν ἠθικὴν ἀρετήν. διὰ τοῦτο χαὶ τὴν χατὰ τὴν φρόνησιν ἐνεργοῦσαν 
ἕξιν ἐν ταῖς πράξεσι χαὶ τοῖς πάϑεσιν ἀρετὴν εἶναι χοινῶς ἅπαντες ἀπε- 

10 φήναντο. 

\ 

p. 1144625 Δεῖ δὲ μιχρὸν μεταβῆναι" οὐ γὰρ μόνον ἣ χατὰ τὸν 

ve Ἢ peta τοῦ ee λό" you ξξις ἀρετή ἐστιν. 90 ὀρϑὸν λόγον, ἀλλ 

ὀρϑὸς δὲ λόγος περὶ τῶν τοιούτων ἣ φρόνησίς ἐστιν. 

Μιχρόν τι τ} τὴν λέξιν, up οἱ πρὸ αὐτοῦ τὴν ἀρετὴν Gpr- 
2 

15 ζόμενοι ἔφασαν. ἵν᾿ εἴη σύμφωνος πρὸς ἃ αὐτὸς ἐνταῦϑα παραδέδωχε περὶ 
ak HATS χαὶ φρονήσεως. δεῖ γάρ. φησί, μιχρὸν πο ἤγουν Ί 
7, προσϑεῖναι ἣ μιχρὸν παραλλάξαι τὴν λέξιν. ῥηϑεῖεν γὰρ ἂν μεταβάσεις 

\ » τῳ σ 5 ? ἫΣ “4 2 ? Ga \ > \ = χαὶ ἄμφω ταῦτα ἥ te an’ ἐλάττονος εἰς πλεῖον χαὶ ἣ ἀπὸ λέξεως εἰς 
λέξιν μετάϑεσις. οὐ γὰρ μόνον ὡς μέτρον δεῖ τάξαι τὸν ὀρθὸν λόγον τῆς 2 

x , ΄ ~ ~ ? 

20 xaT apo ἐνεργείας ἢ πείσεως, ἵν᾿ εἴη πάντα τὰ τῆς ἀρετῆς xat’ ad- 
τόν. τὸ γὰρ μέτρον ἐνδέχεταί ποτε τοῦ μετρουμένου χωρίζεσϑαι, οὐχ ἀεὶ 

δέ ποτε πράττειν ἣ πάσχειν xat ἀρετήν, χωριζομένης φρονήσεως, ἀλλὰ 

δεῖ παρεῖναι χαὶ τὸν ὀρϑὸν λόγον ἀεὶ χαὶ ust αὐτοῦ τὰς πράξεις γίνεσϑαι 
χαὶ τὰς πείσεις, ἵνα χατ᾽ ἀρετὴν ee , xal ἣ μετὰ τοῦ ὀρϑοῦ λόγου 

ε ἊΝ \ te \ Qa~ ᾿ , 
by Gevmeplampatemy) xa παϑῶν διαταττόμενος λόγος τῷ σι MQ wy - Dy Qu 

(>) 
10) a 

—N 
Mv a a - ΝΞ 

q Vv σ 3 7 [4 σ >. ~ > 

οὐχ ἔστι τις ἕτερος ἀλλ ἤγουν μόνον Ἷ φρόνησις. ὅτι ὃὲ μετὰ τοῦ ὀρ- 80 

ϑοῦ λόγου χαὶ τῆς φρονήσεως αἵ χατ᾽ ἀρετὴν πράξεις χαὶ ta πάϑη ἐξ 
> ΄ > ΄ , Cc a~ , \ ΄ > ¢ \ A Ue les, Se 

ἀνάγχης ὀφείλουσι γίνεσϑαι, δῆλον. πάϑη μὲν γάρ εἰσιν at πρὸς τὰ Opex- 
\ ΄ ~ \ 5 ΄ +P ὯΝ c > ¢ a , 

τὰ χινήσεις ϑυμοῦ χαὶ ἐπιϑυμίας, πράξεις OF at ἀποτελούμεναι δράσεις 
\ ~ ~ > ~ » ΄ - Ἁ 

80 πρὸς τὸ ἐφιχνεῖσθαι τῶν ἀρετῶν. οὔτε δὲ τὰ πάϑη ὀρϑῶς ἂν χαὶ χατὰ 
~ ~ ΄ 

τὸ ἁρμόζον γίνοιντο μὴ ἐφισταμένου τοῦ λόγου χαὶ τὸ προσῆχον μέτρον 
a > ε » ΄ ~ nxn 

αὐτοῖς παρέχοντος οὔτε al πρὸς τὰ τέλη ἄγουσαι δράσεις προσφυῶς ἂν 
\ αἀποτελοῖντο, 7 τοῦ λόγου παρ᾽ ἑαυτοῦ χορηγοῦντος τὰ δέοντα. 80 

Ἧι Ξ as \ cy λ een Αἴ LJ > = ΕΝ Ἐν τὴ 
Ρ.1144028 2mxpatys μὲν οὖν λογοὺυς τᾶς ἀρετὰς WETO 

35 (ἐπιστήμας yap εἶναι πάσας), ἡμεῖς δὲ μετὰ λόγου. 

Τὴν διαφορὰν τίϑησιν ἣν ἔχουσί πως αὐτὸς χαὶ Σωχράτης περὶ 

4 ταῦτα Β: ταύτην ἃ 14 παραλλάττει B: παραλλάττων a 17 yao B: om. a 

24 ytvowto Β: γίνοιτο a 26 ἤγουν B: ἣ a 33 rhesis usque ad ἠϑιχῆς ἀρετῆς 

(p. 1144632) a 36 πως a: πρὸς insequente lacuna 6 fere litterarum B 
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ἀρετῆς λέγοντες, ἵνα μή τις φαίη περιττὸν εἶναι αὐτόν 
χαϑάπτεται ὥς τι παρ᾽ αὐτὸν ἄλλο λέγοντος 

Ὧν παραλαμβάνουσιν ἐν τῷ λέγειν περὶ ἀρετῆς, xat φησιν ἐχεῖνον μὲν 
αὐτὸ τοῦτο λόγους λέγειν τὰς ἀρετάς, ἐπεὶ ἐπιστήμας αὐτὰς ὑπελάμβανεν 

(ai γὰρ ἐπιστῆμαι λόγοι γνωστιχοὶ τῶν ἐπιστητῶν), οὗτος δ᾽ οὐ λόγους 

ἀλλὰ μετὰ λόγου ταύτας εἶναι ἡμῖν τ παρα δέδωχεν. ἕτερον δέ ἐστι τὸ et- 
on 

vat τι τόδε tt zal μετὰ τοῦδέ τινος εἶναι. ὃ λον τοίνυν ἐχ τῶν εἰ- 
es 

ot ρημένων, ὅτι οὐχ ν τε ἀγαϑὸν εἶναι ἄνευ φρονήσεως οὐδὲ 
~ > , » 

φρόνιμον ἄνεὺ τῆς ἢ ΞΕ ΩΣ ιχῆς ἀρετῆς. δείξας ἱχανῶς ὅτι δέονται ἀλλή- 
10 λων ἣ ἠϑιχὴ ἀρετὴ χαὶ ἣ φρόνησις = 

Ὁ 
[Ὁ] WY a ἴω 

bs >: σ > σ A) \ εἶναι 6 stow, ὥστε τὴν μὲν 
> \ > δ / \ > té ἠϑικὴν ἀρετὴν τὸν σχοπὸν χαὶ τὸ τέλος προτίϑεσϑαι ὑγιῶς χαὶ ἀδιαστρό- 
φως ἐχουσῶν τῶν ὀρέξεων, τὴν δὲ es τὰ πρὸς to τέλος ἐπιτηδεύ- 

ev, ἵν᾽ αὐτοῦ ἐπιτεύξηται, συμπεραίνει τὰ εἰρημένα zat φησι δῆλον ἐξ 

αὐτῶν εἶναι, ὅτι οὔτε ἀγαϑὸν ὑπάρχειν ἄνευ φρονήσεως δυνατὸν οὔτε φρό- 
15 viwov ἄνευ ἡϑιχῆς ἀρετῆς. τὸ δὲ χυρίως ἀγαϑὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τί- 

~ ~ ~ τ a nn SN ~ x ὕησι τῆς φυσιχῆς ἀρετῆς. οὐ γὰρ ὃ Ex φύσεως δίκαιος ἢ ἀνδρεῖος 7 σώ- 5 
Ψ, 5 { Le 35 ‘ Δ 5 Ἁ > s Ἂν \ 3 \ Qpwv χυρίως ἀγαϑός, ἀλλὰ μόνον εὐφυὴς χαὶ ἐπιτήδειος πρὸς τὰς ἀρετὰς 

ἢ πάσας ἣ τινὰς ἣ τινά, οἷον ἀρετῆς τινος μόρια, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴη 
en incncane ESO, πρὸς ἐλευ εριότητα Ex φύσεως Oy πιτήδειος, χαταφρονητιχὸς ὧν χρημάτων 

90 χαὶ παρὰ φαῦλον ταῦτα ποιούμενος. ὅτι μηδὲ 7 εὐφυΐα μόνη ἀρχεῖ πρὸς 
) > Ὁ Ὁ ~ , a~ \ 

τὸ UAT ἀρετὴν τέλειον, ἀλλὰ δεῖ χαὶ τῆς χατὰ προαίρεσιν σπουδῆς xat 
σ᾽ ς ? > IF ~ ~ 

ἀσχήσεως, tv at χατ᾽ ἀρετὴν ἕξεις τῇ ψυχῇ προςγένωνται. | 

ἐπεὶ τοῦ Σωκράτους 116: 
, ἐπεὶ χἀχεῖνος ual οὗτος λό- 40 

45 

Ρ. 1144032 ᾿Αλλὰ χαὶ ὃ λόγος ταύτῃ λύοιτ᾽ ἄν, ᾧ διαλεχϑείη 1Πν 
τις ἂν ὅτι γωρίζονται ἀλλήλων at ἀρεταί. o é ] 

25 εὐφυέστατος πρὸς ἁπάσας, ὥστε THY μὲν ἤδη τὴν ὃ 

ληφὼς ἔσται. τοῦτο γὰρ χατὰ υὲν τὰς φυσιχὰς ἀρετὰς q? i 
n ia ~ , ss ’, 5 wis. Oo 

yetar (xav ἃς δὲ ἁπλῶς λέγεται ἀγαϑός. odxevosyetat). ἅμα 
χ' | ? δ ‘ 

ησ 
. 

ει μιᾷ οὔσῃ πᾶσαι ὑπάρξουσι. 

Δόξης οὔσης χοινῆς παρὰ τοῖς σοφοῖς, ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν ἀλλήλαις 
80 at ἀρεταί, ἀπορίαν πρὸς ταύτην τὴν γνῶσιν χινεῖ, χατὰ διαλεχτιχὴν προΐ- 

οὖσαν μέϑοδον. εἰ γὰρ ἐνδέχεταί τινα εὐφυῆ ὄντα πρὸς τήνδε τὴν ἀρε- 

τὴν ἀνεπιτήδειον εἶναι πρὸς τὴν ἑτέραν, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν χαὶ πρώτην χτήσα- 
σϑαι πρὸ τῆς ἑτέρας, πρὸς ἥν ἐστιν ἐπιτήδειος, ὥστε ἔσται ἣ χτηϑεῖσα 
ἀρετὴ τῆς ἑτέρας χωρίς, χαὶ οὐχ ἀνάγχη ἀνταχολουϑεῖν ἀλλήλαις τὰς ἀρε- 

35 τάς. ἀλλ ἐκ τῶν εἰρημένων, φησί, περὶ φρονήσεως χαὶ τῆς ἡϑικῆς ἀρετῆς 

1 ἀρετῆς Β: ἀρετῶν ἃ 2 παρ᾽ αὐτὸν Β: περὶ αὐτῶν ἃ 7 τοίνυν Ba: οὖν 

or 

10 

Ari- 

stoteles 8 ὅτι --- ἀρετῆς (9) B: om. a εἶναι B (sed ef. 403,15) et Arist. cod. 

Mb: εἶναι κυρίως Arist. vulg. 12. 13 ἐπιτηδεύειν scripsi: ἐπιτηδεύει Ba 

24, 25 6 εὐφυέστατος B: εὐφυέστατος a et Aristoteles 25 οὕπω B et Aristoteles: 

οὕτω a 26 yap χατὰ μὲν B et Aristoteles: μὲν sai χατὰ ἃ 27 χαϑ᾽ ἃς 
y 

δέχεται a: om: B 33 ἑτέρας B: δευτέρας a ἔστιν Β: οὐχ a 

206 

- ἐν - 
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sae wy ἔχουσαι ἀνάγχην τοῦ ἀλλήλαις ἀνθέπεσϑαι. ὅτι 
/ ‘ 

υέστατος πρὸς ἁπάσας, τοῦτό φησι τὸ αἴτιον εἶναι τοῦ μὴ ἀνά- 
x Bb] / 

νταχολουϑεῖν ἀλχήλαις τὰς ids τάς. χαὶ γὰρ ὃ πρὸς μίαν τού- 2 = | [0] Ὧν, < R = ὌΠ ὩΣ 

σι a 8 - εὐφυέστατος, εὐχόλως ἔχων πρὸς τὴν utyow αὐτῆς, λήψοιτο ἂν ταύ- 
τὴν πρὸ τῶν ἄλλων, χαὶ ἔσται ἐν αὐτῷ ἢ ληφϑεῖσα, μήπω τῶν ἄλλων 

οὐσῶν. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπάγει τὴν λύσιν. τοῦτο γάρ, φησί, τὸ οὕτω λεγό- 

UEVOV KATH μὲν τὰς φυσιχὰς ἀρετὰς ἐνδέχεται. xa’ ἃς οὐδὲ λέγεται 

χυρίως ἀγαϑὸς ὃ ἔχων αὐτάς (κἂν τύχῃ τις πρὸς πάσας ὧν εὐφυέστατος, 
> ΒΞ τς \ >! x = \ = =! 2 f ἐν ὃ , \ wv \ 

10 ἀλλ᾽ ἐπιτήδειος χαὶ εὐφυὴς πρὸς τὸ ἀγαϑόν: ἐνδέχεται yap ὄντα τινὰ 

χατὰ μίαν τῶν ἀρετῶν εὐφυῇ, χατὰ τὰς ἄλλας μὴ εἶναι τοιοῦτον), χατὰ 
ak aN , = C ? CV \ »} Α Qf 

Of TAS mous τ τος χαῦ ἂς χαὶ χυρίως ay adc λέ: ἵεται, οὐχ ἐνδέχε- 
Vv 

ται. es ὅτι ἄνευ φρονήσεως οὐδεμίαν ἕξει χυρίως, φρονήσεως δὲ οὔ- 

ons, ἅμα ταύτῃ χαὶ at ἠϑιχαὶ ἀρεταὶ μετ᾽ ἀλλήλων συνέσονται. τοῦ γὰρ 
“ - / 

15 λόγου προϊσταμένου τῶν ὀρέξεων χαὶ ταύτας αὑτῷ ποιουμένου ὑπηχόους, 

ἀγαϑὰ ἔσται χαὶ τὰ διωχτὰ ταῖς ὀρέξεσιν ὡς χαὶ τὰ φευχτὰ πονηρά. χαὶ 
ΑΒ ΕῚ Dn ~ 3 iE = 3 “ἢ ἜΡΩΣ. \ 3 ~ oie Nye \ 

οὕτως ἀναγχαίως πᾶσαι ἀλλήλαις ἀνθέψονται, τῶν μὲν ἠϑιχῶν ἀγαϑὰ τὰ 
\ τέλη προτιϑεμένων, τῆς GE φρονήσεως εὑρισχούσης τὰ pee αὐτὰ ea 

> 

πεπόρισται ὃὲ Foe αὐτῷ τῆς ἀπορίας 7 λύσις ἀπὸ τῶν 
90 τῆς ἠϑιχῆς ἀρετῆς χαὶ τῆς φρονήσεως. διὰ τοῦτο χαὶ 

μ}} ς / - ΄ " 

TAUTT) λύοιτ᾽ αν O λύγος OUTOS ὁ απηρης. 

x 

ee a2 Avjdov 6é, «dv εἰ μὴ πραχτικὴ Hv, ὅτι Eder ἂν αὐτὴ- 

διὰ τὸ μορίου ἀρετὴν εἶναι, χαὶ ὅτι οὐχ ἔσται ἣ προ 
Qn δἰ 9. Ὁ) » b] —2 A ¢ x δε ἐν 5 

v7 ὁ ἴνευ φρονήσεως Οὐὸ ἄνευ AGETYS Ἢ ξεν Yap T 

25 δὲ τὰ πρὸς TO τέλος ποιεῖ πράττειν. 

+ ς ΄, ~ ~ ~ Ἔστι μὲν οὖν ἢ φρόνησις χαὶ πραχτιχὸς νοῦς ὡς ταῖς πραχτιχαῖς ‘dpe- 
t ταῖς τοὺς τρόπους ἐφεὺ OR τν- τοὺς πρὸς τεῦξιν συμβαλλομένους τῶν 

σχοπῶν χαὶ τῶν τελῶν. οὐ διὰ ἜΣ δὲ δευτέρα ἔσται χαΐ τις ὑπηρέ- 

τῆς αὐτῷ, ἐπεὶ ἔσται γε καὶ αὐτοτελής. δεῖ γὰρ αὐτῆς xdv μὴ συνετέ- 

80 λει ταῖς πράξεσι, διότι μορίου τῆς Ψυχῆς ἀρετή ἐστι, τοῦτο δέ ἐστι τὸ 
λογιστικόν. ὥστε χαὶ χρείττων τῶν ἠϑιχῶν ἀρετῶν ἢ φρόνησις, ἐπεὶ χαὶ 

χρείττονος μορίου ee ἐστι. τὸ γὰρ λογιστιχὸν xpetttov ϑυμιχοῦ χαὶ 

ἐπιϑυμητιχοῦ, ὧν at ἠϑιχαὶ ἀρεταί εἰσι. δῆλον ὃὲ χαὶ τοῦτο, ὅτι χαὶ τὸ 

προαιρετιχὸν δύναμις ὑπάρχον ψυχῆς οὐχ ἔσται τ τιν αὐτῷ ἁρυόττου- 

35 σὰν ὀρϑότητα, εἰ wy χαὶ φρόνησις ὑπάρχει χαὶ ἀρετὴ τῇ i ψυχῇ; ἢ μὲν 
ἀρετὴ τὸ τέλος προτιϑεῖσα, ἢ δὲ φρόνησις τὰ πρὸς τὸ ae δεόντως εὗ- 

΄΄ Cee ΄ 2 2 PG 4 > ΄ 3 \ ρίσχουσα, ἃ ἣ προαίρεσις ἐφ᾽ ἑχατέρων δεχομένη. ἀρετῆς λέγω χαὶ φρο- 
σ ~ \ / 

γήσεως, ἕτοιμα προτιϑέμενα, πρὸ τῶν μὴ δεόντων αἱρεῖται τὰ δέοντα. δό- 

15 ποιουμένου B: ποιουμένους a 18 αὐτὰ B: αὐτὴν a 22 ἔδει B et Aristoteles: 

λόγος οὗτος, ὃ δειχνύων διαλεχτιχῶς. ὅτι ywptCovtar ἀλλήλων Il 
. ὃ 

15 

20 

& 

ἐδεῖτο a 23 μορίου B et Arist. cod. Lb: τοῦ μορίου a et Arist. vulg. 25 ta B 

et Arist. vulg.: om. a et Arist. Kb 29 ye B: om. a 08 ἕτοιμα B: ἑτοίμως a 
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ξειε δ᾽ ἄν χαὶ ταῦτα εἶναι πορίσματα τοῖς πρὸ βραχέος εἰρημένοις axo- I16y 
λουϑήσαντα. 

p.114526 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ χυρία τ᾿ ἐστὶ τῆς σοφίας οὐδὲ τοῦ 40 
΄ ΄ a > | ~ Lae aed δ. > Ls 5 th > apes βελτίονος μορίου, ὥσπερ οὐδὲ τῆς ὑγιείας ἣ ἰατρική" οὐ yap 

>! , a 

5 χρῆται αὐτῇ, ἀλλ᾽ Opa, ὅπως γένηται. ἐχείνης οὖν Evexa ἐπι- 
τάττει, GAN οὐχ ἐχείν ῃ. 

Τοῦτο τὸ νῦν λεγόμενον πρὸς τὴν ἑτέραν ἐστὶν ἀπορίαν. ἣν χαὶ ad- 
τὴν προλαβὼν περὶ τῆς σοφίας ἐζήτησε χαὶ φρονήσεως. μήποτε εἴη χυ- 

ριωτέρα τῆς σοφίας 7 φρονήσις, ὡς τῆς φρόνησεως μὲν ποιούσης χαὶ ἐπι- 

10 ταττούσης περὶ ἕχαστον τῶν πραχτέων χαὶ τὰ τέλη χατορϑούσης χαϑ᾽ 
ἑχάστην ὄρεξιν, τῆς δὲ σοφίας μόνον ϑεωρούσης χαὶ λεγούσης, πραττούσης 45 

δὲ μηδέν. ἐλέγετο γὰρ ἐξ ἀρχῆς τὰς ἐπιταττούσας χαὶ τὰ τέλη ἐχούσας 
τὰ σχοπιμώτερα, ταύτας εἶναι χυριωτέρας χαὶ ἀρχιχωτέρας. πρὸς ταύτην 
τὴν ζήτησιν τὴν προχε!'μένην ἐπαγει λύσιν, οὐ χυρίαν εἶναι φάσχων, οὗ 

15 χαὶ χατασχευαστιχὸν ἐπιφέρει τὸ οὐδὲ βελτίονος μορίου τῇς ψυχῆς, ἴσον 
> 

ὃν ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν, ἐπεὶ μηδὲ βελτίονος μορίου τῆς ψυχῆς ἢ φρόνησίς Ἔν Ὁ [0 Ἑ ROO Ee προ een sori) δον gars 
ἐστιν ἀρετὴ παρὸ ἣ σοφία, εἴπερ ἢ σοφία μὲν τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἕξις χαὶ 50 

ἀρετή, ἣ δὲ φρόνησις τοῦ πραχτιχοῦ, χρείττων ὃὲ ὁ ὕεωρητιχὸς νοῦς τοῦ 
πραχτιχοῦ, χαϑὰ δὴ χαὶ ἢ ϑεωρία χρείττων τῆς πράξεως, χαὶ τὸ μὲν ϑεω- 

20 ρεῖν τοῦ κυρίως παρ᾽ ἡμῖν νοῦ, ὃς χαὶ xa}? ξαυτὸν ἐνεργεῖ, τῶν συνηρ- 

τημένων ἐξῃρημένος, τὸ OF πράττειν τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ, τοῦ συγχρωμέ- 
νοῦ ταῖς ἀλόγοις δυνάμεσι. παρεισάγει ὃὲ χαὶ τῶν λεγομένων παράδειγμα 
bl \ \ Ὁ “4 IF r Ql δ σ 5 6 Cole ¢ 7, > 

ιατριχὴν χαὶ LYLELAV, EC WY οξείχνυσιν, OTL οὐχ ἁπλῶς Ἢ πέρι τινος Οοἱα- 

| > 

τάττουσα ἕξις upetttwy ἐστὶν ἐχείνου, περὶ οὗ | διατάττει, GAR ἣ τινὶ LZ 
25 διατάττουσα χαὶ χρωμένη ἐχείνῳ εἰς χατύρϑωσιν ἑτέρου. ὡς H ἱππιχὴ τῇ 

χαλινοποιητιχῇ χαὶ 7 πολιτιχὴ πάσαις ἁπλῶς τέχναις χαὶ ἐπιστήμαις, 

ὅσαι ἐν ταῖς πολιτείαις παραλαμβάνονται. οὔχουν ἣ ἰατρικὴ ἐπιτάττει τῇ 

ὑγιείᾳ οὐδὲ χρῆται αὐτῇ ἀλλ᾽ ἐπιτάττει περὶ αὐτῆς χαὶ σχοπεῖ ὅπως 
γένηται, ὥστε οὐχ ἐχείνῃ ἐπιτάττει ἀλλ᾽ ᾿ἐχείνης ἕνεχα, ὡς χαὶ τὸ εἶναι 

80 ἔχειν Ov αὐτήν, ἵν’ ἐπιτάττῃ περὶ αὐτῆς χαὶ ἐργάζηται αὐτὴν ἐν τοῖς 5 

σώμασιν. εἰ οὖν τὸ ἕνεχα tov τοῦ οὗ ἕνεχα λείπεται, εἴη ἂν χαὶ ἢ φρό- 
νησις λειπομένη χαὶ δευτέρα τῆς σοφίας, ὡς ἐπιτάττουσα δι᾿ αὐτήν, ἵν᾽ 

ἐν ταῖς ψυχαῖς γίνοιτο. 

p-1145210 Ἔτι ὅμοιον χἂν εἴ τις τὴν πολιτιχὴν φαίη ἀρχὴν 
35 τῶν ϑεῶν, ὅτι ἐπιτάττει περὶ πάντα τὰ ἐν 

7 , ~ , ~ 2S 

“Ἕτερον παράδειγμα περὶ τῶν εἰρημένων παράγει, τοῦτο δέ ἐστιν 7 10 
‘ , ‘ ΄ ,ὔ , ‘ - ΄ ‘4 ὌΝ ) 

πολιτιχὴ ἐπιστήμη χαὶ οἱ ϑεοί. ἐπιτάττει γὰρ περὶ ϑεῶν ἣ πολιτιχή, αλλ 

ὃ te Β: τι ἃ: γ᾽ Aristoteles 24 διατάττει ἃ: διατάττεται B 34 ἀρχὴν Ba: 

ἄρχειν Aristoteles 
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ῷῳ 

10 

15 

τῷ σι 

30 

5 b) ΄ ~ ΄ \ ~ Ney \ ~ \ ~ 
Οὐχ EMLTATTEL Dente: περι τε γὰρ ναῶν χαι ὑμνῶν χαι ἡυσιῶν χαὶι τελε- 1 

~ \ σ σ͵ x Qian One 5 ) ᾿ si ~ 4 

τῶν χαὶ. ὅσα ἕτερα πρὸς ϑεοὺς uadyxovta’ ἀλλ οὐ διὰ ταῦτα χρείττων 
τῶν [ἢ ~ ¢ ΄ ΕῚ \ ΕῚ ΄ ~ A Ke ~ ~ er ele 

ϑεοῦ 7 ϑεῶν ἣ πολιτιχή. οὐ γὰρ ἐπιτάττει Dem 7 ϑεοῖς tots tod ἑνὸς 

χαὶ πρώτου μετέχουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀνθρώποις περὶ αὐτῶν, ὥστε διαχονεῖ 
Ἂν ΝῸ ~ ¢ ~ \ ~ Ὁ: 5 >) »} / Saw, 2 b] > δον 

χαὶ ὑπηρετεῖ ϑεῷ χαὶ τοῖς ϑείοις, ἀλλ οὐ χυρία αὐτῶν ἐστιν: ἀλλ οὐδὲ 

ἣ φρόνησις χυρία σοφίας, ὅτι ἐπιτάττει περὶ αὐτῆς, χαὶ τέλος χαὶ οὗ ἕνεχα 
τῆς φρονήσεως σοφία, οὐ τῆς σοφίας ἢ φρόνησις, χαὶ χρείττων ἄρα χαὶ 

χυριωτέρα σοφία φρονήσεως. εἰ δέ τις ἔτι ἀποροίη. πῶς χατ᾽ οὐσίαν eis 

τις ὧν ὃ ϑεωρητιχὸς χαὶ πραχτιχὸς νοῦς εἰς δύο μερίζεται, ὡς τὸ μὲν 

αὐτοῦ χρεῖττον τὸ δ᾽ ὑφειμένον λέγεσϑαι μόριον χαὶ τὰ προειρημένα περὶ 
5 c ΄ - 3 ? > ~ ΄ ~ \ 

τούτου οὐχ ἱχανὰ ἡγεῖται, ἀλλ ἔτι ἀπαιτεῖ σαφέστερόν τι ῥηϑῆναι, χαὶ 

ταῦτα προσχείσϑωσαν. ἕν μὲν γάρ ἐστι χατ᾽ οὐσίαν τὸ διανοητιχὸν τῆς 
i] lex \ ζ- ~ ‘ atk / > Χ ὃ ΄, = = 9} me { Lan 5» ar of chee 

ψυχῆς, τὸ ζητοῦν χαὶ εὑρίσχον ἐν μὲν ϑεωρίαις τάληϑες, ἐν O& πράξεσι 

τὸ ἀγαϑόν. περὶ οὖν τὰ χαϑόλου χαταγινόμενον νοῦς ϑεωρητιχὸς ὀνομά- 

ζεται, χαὶ ἔστιν αὐτοῦ τὰ ὑποχείμενα τὰ ϑεωρητὰ χαὶ ἐπιστητά, περὶ 

δὲ τὰ ual? ἕχαστα τὰς σπουδὰς ποιούμενον νοῦς λέγεται πραχτιχός, χαὶ 

τὰ ὑποχείμενα αὐτῷ πραχτὰ χαὶ αἰσϑητά. ἕν μὲν οὖν χατ᾽ οὐσίαν, ὡς ἕν 
id ~ , Ὁ ~ ~ a ~ ar > as , \ 

μέρος ἢ μία δύναμις τῆς ψυχῆς. διαιρεῖται δὲ εἰς δύο μόρια τὸ ϑεωρη- 
τιχὸν χαὶ πραχτιχόν, ὡς ἄλλος ὧν ἐν τῷ ϑεωρεῖν ta χαϑόλου χαὶ ὑπὲρ 

αἴσϑησιν, χαὶ ἄλλος τῷ ἐξετάζειν τὰ xad? Exacta, χαὶ ἃ τῇ αἰσϑήσει 

ὑπόχειται. διὸ χαὶ μόρια λέγεται ταῦτα, ὡς μέρους ὄντα μέρη τοῦ δια- 

νοητιχοῦ τῆς ψυχῆς, χαὶ οὐ ψεῦδος τὸ λέγειν ἕν χατ᾽ οὐσίαν ταῦτα 
ὑπάρχοντα δύο εἶναι, ὡς μιᾶς ὁλότητος μόρια, ὡς εἴ τις τὸν αὐτὸν ἄνδρα 

φυσιχὸν ὀνομάζει χαὶ ἰατρόν, τὸ μὲν ὡς περὶ τὰ ἐν τῇ φύσει χαταγινόμε- 

γον χαϑόλου, τὸ 6& ὡς περὶ τὰ xa? ἕχαστα τῶν ἀνθρώπων σπουδάζοντα 

σώματα, ἕἑχάστῳ αὐτῶν περιποιούμενον τὴν ὑγίειαν. εἷς γὰρ ὧν χαὶ 6 

αὐτὸς τῷ ἀριϑμῷ περὶ διάφορα te ὑποχείμενα χαταγίνεται χαὶ διάφορα 
ἔχει τὰ ἐν αὐτοῖς παρ᾽ αὐτοῦ ἐνεμγούμενα χαὶ χατορϑούμενα, ἐν ἐχεί- 

\ \ c , \ 5 Q \ ΄ Vv ΄, ‘ ao as >] \ 

vols μὲν εὑρίσχων τὸ ἀληϑὲς χαὶ τέλος ἔχων τούτου THY εὕρεσιν, ἐν GE 
4 ma τ 

δύο τὰ ὑποχείμενα χαὶ δύο τὰ κατορϑούμενα. | 

ὃ εἷς Β: ὡς ἃ 19 et 20 ἄλλος Β: ἄλλο a 

15 

20 

25 

Ξ 

85 

4 

45 
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τῷ 

ΣΧΟΛΙΑ ΕἸΣ TO HTA ΤῸΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ ΗΘΙΚΩΝ APISTO- 117+ 

TEAOYS: 

χαὶ περὶ ἐγχρατείας χαὶ ἡρωϊχῆς τινος χαὶ Betas ἀρετῆς. οὐχ Ξδίδαξς, ἃ 

περὶ ἐγχρατείας. ἔνϑα ἐδίδασχε περὶ τῶν ἡϑιχῶν ἀρετῶν, ἢ χαὶ περὶ τῆς 

ἡρωϊχῆς χαὶ ϑείας ἀρετῆς. ἀλλ᾽ ἰδίως διδάσχει περὶ ἐγχρατείας χαὶ 
ἡρωϊχῆς χαὶ ϑείας ἀρετῆς χαὶ διεχώρισε ταύτας τῶν ἄλλων ἀρετῶν, εἰχό- 

τως. ἐπεὶ γὰρ ἢ ἐγχράτεια οὐχ ἔστι χυρίως ἀρετὴ ἀλλ᾽ τ τῇ ἀρε- 
τῇ, ἀρετὴ δὲ χυρίως οὐχ ἔστιν (ἡ μὲν γάρ ἐστιν ἢ ἐγχράτεια ἐχ προαι- 

ρέσεως γινομένη χαὶ περὶ πραχτὰ χαταγινομένη, ξοιχεν “nem. ἡ δὲ πάλιν 

οὐχ ἔστιν ἰσονομία ἐπὶ τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ μάχη τις χαὶ στα- 

σιασμός, ἀρετὴ οὐχ ἔστιν. ὃ γὰρ ἐγχρατὴς ἔχει μὲν τὸν λόγον προστάσ- 

σοντα δεῖν ἀπέχεσϑαι τῶν ἡδονῶν τῶν αἰσχρῶν, τὴν de ἐπιϑυμίαν ἔχει 

uh ἀχολουϑοῦσαν τῷ λόγῳ ἀλλ᾽ ἀντιτείνουσαν χαὶ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν 

ἀντέχεσϑαι σπεύδουσαν. ἐπὶ ὃὲ τῶν ἀρετῶν ἰσονομία τίς ἐστι χαὶ οὐ 

μάχη τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ὁ σώφρων ἔχει μὲν τὸν λόγον προσ- 
τάσσοντα δεῖν ἀπέχεσθαι τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν χαὶ εὐϑὺς ἔχει τὴν ἐπι- 
ϑυμίαν ἐπαχολουϑοῦσαν τῷ λόγῳ χαὶ μὴ ἀντιτείνουσαν, δμοίως δὲ χαὶ ὃ 

ἀνδρεῖος ἔχει τὸν λόγον προστάσσοντα δεῖν ἀπτόητον περὶ τὰ φοβερὰ δια- 
μένειν, χαὶ εὐϑὺς ἔχει τὸν ϑυμὸν ὑπείχοντα καὶ μὴ ἀντιτείνοντα), ἐπεὶ 
οὖν οὐχ ἔστιν ἣ ἐγχράτεια χυρίως ἀρετὴ ἀλλ᾽ ἐοιχυῖα ἀρετῇ, τούτου 
χάριν ἐδέησεν αὐτῷ ἰδίᾳ περὶ αὐτῆς διαλαβεῖν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἢ ἀχρασία, 
4 ἀντιχειμένη τῇ ἀρετῇ, ἥτοι τῇ ἐγχρατείᾳ, ἑτέρα τίς ἐστι χαχία παρὰ 

τὰς ἄλλας, τὰς ἀντιχειμένας ταῖς ἡϑιχαῖς ἀρεταῖς, ἤγουν τὴν ἀχολασίαν 

τὴν δειλίαν χαὶ τὰς λοιπάς. ὃ γὰρ ἀχρατὴς ἔχει μὲν τὸν λόγον ἐρρωμέ- 

νον, ὅτι χαχόν ἐστι τὸ .μοιχεύειν, ἡττᾶται δὲ πὸ τοῦ πάϑους, χαὶ γίνεται 

ρ ἐπιϑυμίας σπευδού- 3 age ly) TIC TEN ΠῚ τε wnyync aed χἀνταῦϑα μάχη τις τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς. τῆς 1 

ons ἀντέχεσϑαι τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν, 6 λόγος ἀντιτείνει χἂν ἥττᾶται. ὃ 

1 σχόλια εἰς τὸ ἦτα τῶν νιχομαχείων ἠϑικῶν ἀριστοτέλους B: ἀσπασίου σχόλια εἰς τὸ ἕβδομον 

τῶν τοῦ ἀριστοτέλους ἡϑιχῶν ἃ 11 αἰσχρῶν B: αἰσχρῶς ἃ 

10 

20 
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SX > , v \ > C ΄ COT: \ \ , ea \ 5 ~ 

δὲ ἀχόλαστος ἔχων τὴν ἐπιϑυμίαν ῥέπουσαν πρὸς τὰς φαύλας ἡδονὰς eb- Il7v 

Dds ἔχει χαὶ τὸν λόγον ἐπαχολουϑοῦντα χαὶ μὴ ἀντιτείνοντα. ὁμοίως δὲ 2% 

χαὶ ὃ ϑρασὺς ἔχει τὸν ϑυμὸν ἀτάχτως ὁρμῶν οἷς οὐ δεῖ χαὶ ὅτε οὐ δεῖ, 
χαὶ εὐθὺς ἔχει ual τὸν λόγον ἐπαχολουϑοῦντα. ὥστε χαὶ ἐπὶ τῶν χαχιῶν ΜΝ 

- ΄ 

5 τῶν ἀντιχειμένων ταῖς ἡϑιχαῖς ἀρεταῖς ἰσονομία τίς ἐστι τῶν Be τῆς 
> ~ v 

ψυχῆς χαὶ τ Ba ἐπὶ ὃς τῆς ἀχρασίας οὐχ ἔστιν ἰσονομία τῶν μερῶν 
τῆς Ψυχῆς. ἣ ὃὲ ἡρωϊχὴ καὶ ϑεία ἐπεί ἐστιν ὑπὲρ πᾶσαι ᾿ς ἦν, τού- τ 

(4 δὼ 7 3 ~ 5 7 \ \ 2) > 5 \ \ e 

τοῦ χᾶριν εοξησεν αὐτῷ ἰοιὰ AAL περι αὐτῆς διαὶ. αβεῖν. ETEL OF αἱ χα- 

Uf ~ 5 

U χίαι, οἷον i ἀχρασία χαὶ ἢ ϑηριώδης, γνωριμώτεραί εἰσι τῶν τ τῆς 80 

10 τε ἐγχρατείας χαὶ τῆς piace χαὶ ϑείας το τῆς, τούτου χάριν ἀπὸ τῶν 
ἡνωριμωτέρων ἤρξατο, ἵνα ov αὐτῶν χαὶ τὰς ἜΡΕΣ ἘΝ πιστώσηται. ν᾿ 

τῇ A " - “ὦ a \ Ny ya ~ τ τι τῶν φευχτῶν, ἤτοι τῶν χαχιῶν τῶν περὶ τὰ ἤϑη ἤτοι τῶν ϑεω- 
ρουμένων ἐν ταῖς ἡϑιχαῖς ἀρεταῖς, τρία εἰσὶν 3 χαχιῶν. ἣ γὰρ χαχία 4 
ἀντίχειται πάσαις ταῖς ἡϑιχαῖς ἀρεταῖς. ἣ γὰρ δειλία χαὶ 7 ϑρασύτης 

’ 

15 χαὶ ἢ ἀχολασία, ἣ χαχίαι, ἀντίχεινται ταῖς Ἵν. ἀρεταῖς ὡς χαχίαι. 

τὰ ὃὲ ἐναντία, ee ἀπὸ τῶν τριῶν ἥτοι at δ᾽ ἀρεταί, al εἰσιν ἐναντίαι 
τοῖς δυσί, τῇ τε xaxta χαὶ τῇ eioeatet φανεραί εἰσι. τὸ μὲν γάρ, ἥτοι 

τὸ ἐναντίον τῇ xaxta, χαλοῦμεν ἀρετήν (ἢ γὰρ χαχία ἀντίχειται τῇ ἠϑιχῇ 
ἀρετῇ), τὸ δέ, ἤτοι τὸ ἐναντίον τῇ ἀχρασίᾳ, χαλοῦμεν ἐγχράτειαν. mpas 

20 δὲ τὴν ϑηριότητα, ἤτοι τῇ δὲ ϑηριότητι, μάλιστα ἁρμόζει εἰπεῖν aytt- 50 
χεῖσϑαι τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν, ἤτοι τὴν ἡρωϊχὴν χαὶ ϑείαν: τῇ γὰρ 
ϑηριότητι ἐναντία ἐστὶν ἢ ἡρωϊχὴ χαὶ Veta ἀρετή. ἡρωϊχὴ δὲ χαὶ ϑεία 
ἀρετή ἐστιν, ὅταν τις χατορϑώσῃ πᾶσαν ἀρετὴν ὑπὲρ πάντα ἀνῦρωπον, 

οἷόν ἐστι φιλάνϑρωπος ὑπὲρ πάντα. ἄνϑρωπον, ὅταν τις χατορϑώσῃ τὴν 118τ 

bo σι προς ὑπὲρ πάντα σώφρονα: λέγεται 7 τοιαύτη ἀρετὴ ἡρωϊχὴ χαὶ 

Dela δυοίως GF χαὶ εἴ τις ἀνδρεῖος γένηται ὑπὲρ πάντα ἀνὸρεῖον, ἢ τοι- 
, bP e ΄ ¢ XY ~ = - Ὁ , = ~ 

αὐτὴ ἀνδρεία ἢ ὑπὲρ πᾶσαν ἡρωϊχὴ χαὶ Dela λέγεται. τοιαύτη γοῦν 
δ τὸν 

ἀρετὴ ἢ ἡρωϊχη χαὶ ϑεία τοῖς ἀνθρώποις τοῖς ἤδη τῷ ee ἐνωϑεῖσι᾽ χαὶ 

ϑεοῖς ϑέσει οὖσι προσαρμόζει, 7 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν ἀρεταῖς, τοῖς χατορ- 

80 ϑώσασι πᾶσαν ἀρετὴν ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον. eget δὲ λέγεται at, 5 

ὡς μόνοις τοῖς ἥρωσιν, ἤτοι ἡμιϑέοις, προσαρμόζουσα, ϑαυμαστή τις οὖσα 

χαὶ ὑπερφυής. ὥσπερ χαὶ Ὅμηρος παράγει τὸν [ΠΙρίαμον ἐπαινοῦντα τὸν 
Ἕχτορα, ὅτι σ ὍΣ ἣν ἀγαϑὸς ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον, ἅτε τὴν ἡρωϊχὴν 
χαὶ ϑείαν ἀρετὴν ἔχων. ἐχπληττόμενος γὰρ τὸν “Extopa ἔλεγε μὴ εἶναι 

35 παῖδα ἀνδρὸς αὐτὸν ἀλλὰ ϑεοῦ. Epa γὰρ αὐτὸν ὄντα ἀνδρεῖον ὑπὲρ 

πάντα ἀνϑρωπον χαὶ σώφρονα ὑπὲρ πάντα. ὥστε ὥσπερ λέγουσιν, ὅτι 10 

οἱ ἄνϑρωποι γίνονται ϑεοὶ χαὶ ἐγγίζουσι τῷ ϑεῷ Gv ἀρετῆς ες 
λήν, ἤτοι ὅταν εἰς ἄχρον πάσης ἀρετῆς φϑάσωσι χαὶ πᾶσαν ὑπὲρ πάντα 

ἄνϑρωπον χατορϑώσωσι" τοιαύτη ἐστὶ xa ἢ ἕξις ἢ ἀντιχειμένη τῇ ϑηρι- 

40 ὦδει, ἤτοι ἣ ἡρωϊχὴ χαὶ ϑεία ἀρετή, ἢ ὑπὲρ πᾶσαν ἀρετὴν οὖσα, ϑεοὺς 

3 τὸν ϑυμὸν B: τὸ ϑυμιχὸν ἃ -. 7 post ϑεία add. ἀρετὴ a: om. Β 

20 ϑηριότητι B: ϑηριώδη a 32 Ὅμηρος] 1]. Q 259 39. 40 ϑηριώδει a: 

ϑηριωδία B 
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4 5 Ny ,ὔ μι = ~ Ἁ ~ ὃ ~ 2 of ΕΞ 4 od Vv D4 > 

τοὺς ἀνθρώπους ποιοῦσα χαὶ τῷ Dew ἐγγίζειν παρασχευάζουσα. ἴσως δέ 18τ 
3 σ > \ id / > ΄ ρ id Ἁ ΄ - 

τις εἶπεν, ὅτι ἐπεὶ ἥ τοιαύτη ἀρετή, () ἡρωιχὴ uot Dela, ὑπὲρ πᾶσαν 
9 ΄ - - ~ ΄ , 7 Ἁ » ἀρετήν ἐστι, λοιπὸν τοῖς ϑεοῖς προσήχει. λύων οὖν ταύτην τὴν ἔνστασιν 15 

#. σ ~ x 7 > \ lg Ὁ 7s ΄ > Ἁ ΄ 

φησίν, ὅτι τοῖς μὲν ϑηρίοις ἀρετὴ οὐχ ἔστι, διότι ἢ ἀρετὴ προαιρετή 
3 ΄ a. ~ ~ 44 a\ ~ ~ > ΄ 

5 ἐστιν, ἢ δὲ προαίρεσις τῶν λογιχῶν ἐστιν: ἀλλ᾽ οὐδὲ τ τοῖς ϑεοῖς ἀρετή 
5 a £ c Xx ~ ΕῚ , > ΄ , 3 > 4 

ἐστι, διότι ὑπὲρ πᾶσαν ἀρετήν εἰσιν of Deol. GAN ἢ μέν, ἤτοι ἧ ἡρωϊχὴ 
" ΄ > ΄ , -- 

χαὶ ϑεία ἀρετή, τιμιωτέρα ἐστὶ πάσης ἀρετῆς χαὶ ὑπ Ἰδρ πᾶσαν ΒΡ 7 
a7 »ν e S e σ 

ὃέ, ἤτοι ἢ ϑηριώδης, ἣ ἀντιχει μένη αὐτῇ, ἕτερόν τι γένος, ἤτοι εἶδος, 

χαχίας ἐστίν, ἥτις ὑπὲρ πᾶσαν χαχίαν ἐστί. ἘΞ γάρ ἐστι τὸ πίνειν 

10 αἵματα ἀνδρῶν χαὶ ἐσϑίειν ὠμὰ χρέατα. 6 γοῦν ἔχων τὴν ἡρωϊχὴν χαὶ 20 
ϑείαν ἀρετὴν λέγεται ϑεῖος, τὸ δὲ ϑεῖόν τινα εἶναι σπάνιόν ἐστιν. ὀλίγο! 

v ΄ δ ΄ ΄ ΄ > ΄ ΄ 

γὰρ ἔχουσι ταύτην τὴν ἀρετήν, καὶ ot Λάχωνες οὖν ὅταν ἠγάσϑησαάν του, 

ἤτοι τινός, ἤτοι ὅταν ἐθαύμασάν twa ὡς ὑπὲρ πάντα ἄνϑρωπον ὄντα, 

ἔλεγον, οὗτος ἀνὴρ σεῖός ἐστιν, ἤτοι ϑεῖος. ἰὼ χαὶ τὸ εἶναί τινα ty- 

15 ριώδη ὥστε πίνειν αἵματα ἀνθρώπων χαὶ ἐσϑίειν (ὠμὰ) χρέατα ἀλόγων 
σπανιόν ἐστιν. ἐπὶ μὲν τῶν Thee οὐχ ἔστιν ἰδεῖν ἀνϑρωπον τοιοῦτον 
ϑηριώδη. of γὰρ Ἕλληνες πεπαιδευμένοι εἰσὶ χαὶ συντεϑραυμένοι λόγῳ, 2 

2. ~ 

ι μάλιστα δὲ ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν ἰδεῖν τοιοῦτον ϑηριώδη. ot γὰρ Bap- 

βαροι ἀπαίδευτοι χαὶ οὐ συντεϑραμμένοι λόγῳ. γίνονται δέ τινες ϑηριώ- 

20 Gets χαὶ διὰ νόσον εἰ μανίαν νοσοῦσι χαὶ μαίνονται χαὶ διὰ πήρωσιν. εἰσὶ 

19 τινες πεπηρωμένον, ἥτοι βεβλαμμένον. ἔχοντες τὸ λογιστιχὸν χαὶ τῶν 

οἰχείων φρενῶν ἐχστάντες ϑηριώδεις γίνονται! χαὶ πίνουσιν αἵματα χαὶ ὠμὰ 

χρέατα ἐσϑίουσι. χαὶ ἐπιδυσφημοῦμεν. ἤγουν oe! Comey, τὸν ὑπερβαλ- 

λοντα τῇ χαχίᾳ χαὶ ὑπὲρ πᾶσαν χαχίαν ὄντα, οἱ τὸν ἄδιχον ὄντα χαὶ ἀχό- 80 

hastoy ὑπὲρ πάντα ἄδιχον χαὶ ἀκόλαστον ἐπιδυσφημοῦντες χαὶ διασύρον- τῷ or 

τες ἐχεῖνον ϑηριώδη αὐτὸν ἀποχαλοῦμεν, οἷον ἣν ὃ “"Eyetos. περὶ μὲν 
‘ 
~ 

τῆς τοϊαύτης διαϑέσεως, ἤτοι τ τῆς ϑηριώδους, ὕστερον ξ 
oO 
οὔμεν. περὶ 

δὲ τῆς χαχίας, τῆς ἀντιχειμένης ταῖς ἠϑιχαῖς ἀρεταῖς, εἴπομεν πρότερον. 
‘ ~ ~ 5 ~ , 

ὅτε περὶ τῶν ἠϑιχῶν ἀρετῶν ἐλέγομεν. 

30 Il 

τοῦ ἤτοι τρυφῆς" ἣ yap μαλαχία τρυφή ἐστιν’ ὁ 1ὰρ τρυφηλὸς ἄνϑρω- 

ol δὲ τῆς ἀχρασίας χαὶ τῆς μαλαχίας χαὶ τρυφῆς (τὸ καὶ ἀντὶ 40 

πος μαλαχὸς λέγεται) hextéov ἣ γὰρ ἐγχράτεια χαὶ ἀχρασία περὶ ὧν 
> ~ ΄ ss ~ Vv » ~ b] ~ ‘ 

μέλλομεν εἰπεῖν νῦν, οὔχ εἰσιν ἕξεις αἱ αὐταὶ τῇ ἀρετῇ χαὶ μοχϑη- 

pia, ἤτοι τῇ χαχίᾳ. οὔτε γὰρ στι τῇ ἀρετῇ οὔτε 
35 ἢ ἀχρασία ἢ αὐτῇ ἐστι τῇ χαχίᾳ. ay ὡς ἕτερον γένος, ἤτοι οὔτε 

ἑτέρα ἐστὶν ἢ εἰριράτεια χαὶ ἀχρασία τῆς ἀρετῆς χαὶ τῆς χαχίας, οὔτε 7 
ἀχρασία ἐστὶν ἑτέρα τῆς κακίας, ἀλλὰ πῇ μέν εἰσιν αἱ αὐταί, πῇ δ᾽ 45 

ἕτεραι. ἣ γὰρ ἐγκράτεια, ij μέν τιν ἕξις προαιρετή, ἐγγίζει τῇ ἀρετῇ 

χαὶ ἔστιν ἢ αὐτὴ τῇ % ἀρετῇ, ἡ δὲ ent τῆς ἀρετῆς ἐστιν ἰσονομία τῶν με- 
΄ \ 

40 ρῶν τῆς ψυχῆς χαὶ οὐ μάχη τίς ἐστιν, GAN οἷον Ext τοῦ σώφρονος, τοῦ 

2 ἣ a: om. Β 6 ἤτοι a: ἢ Β 9 ϑηριῶδες ἃ: ϑηριωδία B 14 ἀνὴρ Β: 6 
ἀνὴρ ἃ σεῖος Β: ϑεός ἃ 15 ὠμὰ ἃ: om. B 20 εἰ B: ἣ 8 πήρωσιν 

B: πηρώσεις a 32 ἀχρασία B: ἡ ἀκρασία a 
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10 

τῷ σι 

40 

Ω λόγου προστάσσοντος δεῖν ὑπο Sa: τῶν αἰσχρῶν ee εὐθὺς ἔχει τὴν 1181: 

ἜΤ ἐπαχολουϑοῦσαν, ἐπὶ ὃὲ τῆς ἐγχρατείας οὐχ ἔστιν ἰσονομία ἀλλὰ 

μάχη τις. τοῦ γὰρ λόγου προστάσσοντος δεῖν ἀπέχεσϑαι τῶν αἰσχρῶν οὐχ 
>Q. 5 γω Ae > ΄ 534) 2) , \ IR ~ ΄ > 

εὐθὺς ἐπαχολουϑεῖ ἢ ἐπιϑυμία ἀλλ᾽ ἀντιπίπτει χαὶ σπεύδει μᾶλλον ὡς ἀν- 

δράποδον ἑλχῦσαι τὸν λόγον ταῖς ἑαυτῆς ὀρέξεσι ταῖς αἰσχραῖς. οὐχ ἔστιν 
ἀρετὴ ἢ ἐγχράτεια. χαὶ πάλιν, q μέν ἐστιν ἢ χαχία ἕξις παρὰ τὸν ὀρϑὸν 

΄ >i Ns BE ὃ ΄ Sr \ \ SPC , Ψ Co 5 ΄ 

λόγον, ἔστι GE χαὶ ἢ ἀχρασία ἕξις παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ἔστιν ἢ ἀχρασία 
> ~ im > ΄ ~ ΄ \ ~ ~ 

ταὐτὸν τῇ xaxta, ἣ OF πάλιν ἐπὶ τῆς χαχίας ἐστὶν ἰσονομία τῶν μερῶν 

τῆς ψυχῆς; οἷον ἐπὶ τῆς ἀχολασίας, τῆς ἐπιϑυμίας ὀργώσης πρὸς τὰς αἱ- 

σχρὰς ἥδονάς, οὐχ ἔχει τὸν λόγον ἀντιτείνοντα ἀλλ᾿ εὐθὺς ἑπόμενον. ἐπὶ 

δὲ τῆς ἀχρασίας, οὐχ ἔστιν | ἰσονομία τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς. τῆς γὰρ 1185 

ἐπιϑυμίας ὀργώσης πρὸς τὰς αἰσχὰς ἡδονάς, οὐχ εὐϑὺς ἕπεται ταῖς ὀρέ- 

ξεσιν αὐτῆς 6 λόγος GAN ἀντιτείνει, xdv ἡττᾶται, xat αὐτὸ τοῦτο ΞΕ ΠΕ 
πάλιν ἢ ἀχρασία τῆς χαχίας ἐστί. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἵνα δείξῃ, ὅτι οὐ μά- 

τὴν μέλλει διαλαβεῖν περὶ αὐτῶν ἀλλ᾿ ὡς ἑτέρων οὐσῶν ἐχείνων τῶν ἢϑι- 

χῷῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν χαχιῶν, εἰχότως χαὶ ἰδίως περὶ αὐτῶν διέλαβεν. 

ὥσπερ δὲ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἐπιστοῦμεν ἀπὸ τῶν φαινομένων, ἥτοι ἀπὸ 
τῆς τῶν πολλῶν δόξης, οὕτω δεῖ χαὶ ἐνταῦϑα ϑεῖναι ἃ ἐδόξασαν πάντες 

περὶ ἐγχρατείας χαὶ ἀχρασίας, χαὶ διαπορήσαντας, ἤτοι ἐνσταϑέντας 
Tpos τὰς δόξας χαὶ ὅσαι μὲν τῶν δοξῶν ἔχονται ἀληϑείας, ταύτας λαβεῖν, 

ὅσαι δέ εἰσι πεπλανημέναι χαὶ τῆς ἀληϑείας ἔξω, ταύτας ἐᾶσαι χαὶ οὕτω 
\ 

δεῖξαι τήν τε ἐγχράτειαν χαὶ ἀχρασίαν. μάλιστα μὲν οὖν δεῖ πάσας τὰς 

δόξας ὅσας ἐδόξασαν περὶ ταῦτα τὰ πάϑη, ἤτοι τὴν ἐγχράτειαν χαὶ 

τὴν ἀχρασίαν, λαβεῖν. εἰ δὲ μή. ἥτοι εἰ δὲ μὴ δύναται πάσας τὰς δόξας 

λαβεῖν, τέως οὖν λαβεῖν Get τὰς πλείονας τῶν δοξῶν χαὶ χυριωτέρας, ἥτοι 
τιμιωτέρας τῶν ἄλλων. μέλλει γὰρ διαλαβεῖν πρῶτον περὶ αὐτῶν, εἶτα 

λαβεῖν τὰς δόξας, ds ot παλαιοὶ περὶ ἐγχρατείας χαὶ ποτ διέλαβον, 
Ὧν) χαὶ μέλλει éx τούτων χωρίσαι τὰς ἀληϑεῖς χαὶ λαβεῖν αὐτάς, τὰς δ᾽ ἀλ- 

λας ἀπελέγξαι ὡς χαχῶς ἐχούσας, εἶτα εἰπεῖν χαὶ τὴν αὑτοῦ δόξαν περὶ αὐ- 

τῶν. ἐὰν γὰρ λύσωμεν τὰς δυσχερεῖς τῶν δοξῶν, ἥτοι ὅσαι χαχῶς ἔχουσι, 
τὰ 6 ἔνδοξα, ἥτοι αἱ δόξαι at χαλῶς = (ooo χαταληφϑῶσιν, ἱχανῶς ἔσον- 
ται ἢ ἐγχράτεια χαὶ ἢ ἀχρασία δεδειγμέναι. δοξάζουσιν οὖν πάντες, ὅτι 

ἐγχράτεια ual ἢ χαρτερία τῶν σπουδαίων εἰσίν, ἥτοι ἀρεταί εἰσιν, 7 

δ ἀχρασία χαὶ 7 ee ὅτι τῶν φαύλων εἰσίν, ἤτοι ὅτι εἰσὶ χαχίαι, 

χαὶ ὅτι ὃ αὐτός ἐστιν ὁ ἐγχρατὴς χαὶ ὁ ἐμμενετιχὸς τῷ λογισμῷ, 

ἢ δόξῃ, ἥτοι χαὶ δοξάζουσιν, ὅτι ὁ ἐγχρατὴς ἐμμένει τῇ οἰχεία δόξῃ Ὑ ἤτοι τ ν 

χαὶ οὐχ ἐξίσταται ταύτης, χαίτοι τῆς ἐπιϑυμίας ἀντιτεινούσης πολλά, οἷον 
Φ od ey ¢ aie akin σ Ἔ s Ply a 

δοξάζει ὁ ἐγχρατής, ὅτι χαχόν ἐστι τ 
Ἁ » - ea ~ 5 ’ 

χαὶ οἴεται τοῦτο ἡδὺ χαὶ ἐπιζητεῖ αὐτό. ἐμμένει οὖν ὃ ἐγχρατὴς τῇ οἱ- 
58} ξίσταται αὐτῆς ποτε οὐδ 

) 

OQ 
΄ a/F \ \ ΄ \ 5 

HELA 00cT), TL XKAKOV TO μοιχεύειν, χαι οὐχ 

ἕπεται τῇ ἐπιϑυμίᾳ τὸ μοιχεύειν ἐπιζητούσῃ, ὃ δ᾽ ἀχρατὴς χαὶ ἐχστα- 

ὧν ιχὸς τοῦ λογισμοῦ, ἤτοι τῆς οἰχείας δόξης, ἐστὶν 6 αὐτός. ἀχρατὴς 

2 δοξάξ 
μέλλει scripsi: μέλλω Ba 92 δοξάζουσιν B: δοξάσουσιν a 

10 

25 
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γάρ ἐστιν ὃς ἔχει τὸν λόγον ἐρρωμένον χαὶ δοξάζει χαχὸν τὸ μοιχεύειν, 118» 
>\ ¢ 

(τῆς δὲ ἐπιϑυμίας eee pais χαὶ ἡδὺ τὸ Bours νομιζούσης χαὶ ἀγα- 

ϑόν, ἐξίσταται τῆς δόξης, ἤτοι τοῦ δοξάζειν χαχὸν τὸ μοιχεύειν), χαὶ πράτ- 

τει αὐτὸ χαὶ νομίζει ὡς ἡδύ. χαὶ ὃ μὲν ἀχρατὴς γινώσχων, ὅτι φαῦλόν 

ἐστι τὸ μοιχεύειν, πράττει αὐτὸ διὰ τὸ πάϑος, ἤτοι ἡττηϑεὶς ὑπὸ τοῦ πά- 

ϑους, τουτέστι τῆς ἐπιϑυμίας, ὃ δ᾽ ἐγχρατὴς γινώσχων ὅτι φαῦλαί εἰσιν 

αἱ ἐπιϑυμίαι οὐδ’ ὅλως πράττει αὐτὰς οὐδ᾽ ἀχολουϑεῖ τῇ ἐπιϑυμίᾳ οἱο- 

μένῃ τὰς ἡδονὰς ἀγαϑὸν εἶναι διὰ τὸν λόγον, ἥτοι τοῦ λόγου προστάσσον- 

τος, ὅτι χαχὸν τὸ μοιχεύειν, οὐχ ἥττᾶται ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας νομιζούσης 
αὐτὸ ἀγαϑὸν εἶναι, χαὶ ἀντιτεινούσης τῷ λόγῳ. χαὶ δοξάζουσιν, ὅτι ὃ σώ- 

φρωῶν ἐστὶν ἐγχρατὴς χαὶ καρτερικός. πάντα δὲ τὸν τοιοῦτον, ἤτοι τὸν 

ἐγχρατῆ, οἱ μὲν δοξάζουσιν εἶναι νὰ τῷ ot 6 οὐ δοξάζουσιν, ὅτι ὃ 

ἐγχρατὴς σώφρων ἐστὶ τ Ii isle εἰδότες διαφορὰν ἀχολάστου 

χαὶ ἀχρατοῦς συγχεχυμένως, ἥτοι Bora ἡ ΟΕ δοξάζουσι τὸν ἀχόλαστον 
ἀχρατῇ εἶναι καὶ τὸν ἀχρατῇ ἀχόλαστον. οἱ ὃὲ δοξάζουσιν εἶναι ἕτερον 

ert 
τὸν ἀχόλαστον TOD ἀχρατοῦς, TOV δὲ Ὄρους mote μέν τινες δοξάζου- 

σιν εἶναι Gxpaty, ποτὲ δὲ δοξάζουσί τινές τινας φρονίμους χαὶ δεινούς. 
TO χαὶ ἀντὶ τοῦ ἥτοι δεινοὺς ἀχρατεῖς. τοὺς γὰρ φρονίμους τοὺς ὃει- 

νοὺς ἀχρατεὶς λέγουσιν εἶναι. ἔτι δοξάζουσιν ὅτι οὐ μόνον ἀχρατὴς λέγεται ὃς 

ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ἡττᾶται, ἀλλὰ χαὶ ὃς ἡττᾶται ὑπὸ τοῦ ϑυμοῦ χαὶ ὑπὸ τῆς 
τιμῆς χαὶ ὑπὸ τῆς φιλοχρηματίας. λέγομεν γὰρ ὅτι ἀχρατής ἐστι ϑυμοῦ. 
ὁμοίως δὲ χαὶ 6 ἀγαπῶν ὑπερβολιχῶς χερδαίνειν ἣ ὑπερβολιχῶς τιμᾶσϑα: λέ- 

γεται ἀχρατὴς χέρδους, ἥτοι φιλοχρηματίας, (καὶ ἀχρατὴς τιυ ζῇς). τὰ μὲν λε- 

γόμενα, ἤτοι αἱ φερόμεναι δόξαι, περὶ ἐγχρατείας χαὶ ἀχρασίας αὗταί εἰσιν. 

30 

40 

45 

Ki Δ zs ἜΣ \ pa NK ΝΕ ἰδ δ» / σ > fo τ ΄ ( 

ATH ETATOPEL χαὶ πρὸς TAS δόξας, χαὶ φησιν. ὅτι εἰ ὁ axparys [19τ 

ἐστιν ὃς γινώσχει, ὅτι χαχόν ἐστι τὸ μοιχεύειν, χαὶ ἔχει τὸν λόγον ἐρρω- 
μένον, Ἡττᾶται ὃὲ ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας χαὶ μοιχεύει, (ἀπορήσει τις πῶς ὃ 

ἀχρατὴς ὑπολαμβάνων ὀρϑῶς, ἤτοι γινώσχων ἀχριβῶς, ὅτι χαχόν ἐστι 

τὸ μοιχεύειν, ἀχρατεύεται χαὶ ἥττᾶται ὑπὸ τοῦ πάϑους χαὶ μοιχεύει.) οὐ 
γάρ φασιν οἷόν τε εἶναι χαὶ δυνατὸν τὸν ἔχοντα ἐπιστήμην τοῦ πράγματος 

παρασφαλῆναί ποτε. δεινὸν γὰρ ᾧετο ὃ ἐν τὸ ἔνϑα πάρεστιν ἐπι- 

στήμη: ἐχεῖ ἄλλο τι χρατεῖν χαὶ ἕλχειν τὸν λόγον ὥσπερ ἀνδράποδον. 
τς τοῦ χαχοῦ, ὅτι χαχόν ἐστι, πῶς ξ 
7 

fy 
teA cA 

\ 

εἰ οὖν χαὶ ὁ ἀχρατὴς ἐπιστήμην 

ἡττᾶται ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας χαὶ περιέλχεται, ὡς ΠΕ ΡΥ ΤΠ, ὃ Σωχράτης 

υὲν ἐμάχετο πρὸς τὸν λόγον τὸν ἀληϑῆ, ὅτι ΠΠπΠ1 οὐχ ἔστι, χαὶ 

ταῦτα φανεροῦ ὄντος ὅτι ἔστιν ἀχρασία. ἔλεγε γὰρ ὃ Σωχράτης ἀδύνατον 
εἶναί twa ὑπολαμβάνοντα, ἥτοι δόξαν ἔχοντα χαὶ γινώσχοντα βέλτιστον 

εἶναι τὸ μὴ μοιχεύειν, πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον, ἤτοι μοι- 

χεύειν, ἀλλὰ τότε πράττει τις παρὰ τὸ βέλτιστον, ἥτοι τότε πράτ- 
Tet τὸ χαχὸν Ot ἄγνοιαν, ἤτοι ὅταν τις ἀγνοῇ τόδε χαχὸν ε 

γινώσχων δέ τις ὅτι τόδε χαχόν ἐστιν, οὐχ ἄν ποτε τοῦτο δράσῃ. οὗτος 

‘wi 

9 

2 τῆς δὲ --- μοιχεύειν (3) a: om. B 23 χαὶ ἀκρατὴς τιμῆς a: om. B 27 ἀπορήσει - 

μοιχεύει (29) ἃ: om. B 33 καὶ ὁ B: ὁ ἃ 41 γινώσχων B: γινῴώσχει ἃ 
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μὲν οὖν ὃ λόγος, ἤτοι ὅτι εἰ γινώσχει τις τόδε, ὅτι xaxov ἐστιν, οὐχ 119° 

ἂν τοῦτο δράσῃ, μάχεται τοῖς φαινομένοις, ἥτοι τοῖς φανεροῖς πραγ- 
μασιν. δρῶμεν γάρ twas xa? ἑχάστην γινώσχοντας, ὅτι τὸ μοιχεύειν χαχὸν 
χαὶ πράττοντας τοῦτο. δέον οὖν ζητῆσαι περὶ τὸ πάϑος, ὅτι εἰ ὁ 

5 ἀχρατὴς ἀγνοεῖ τὸ πάϑος, ἥτοι ὅτι τὸ μοιχεύειν χαχόν. εἰ οὖν Gr 
ἄγνοιαν τοῦ πάϑους ἡττᾶται ὁ ἀχρατὴς χαὶ πράττει τὸ χαχόν, τίς 
6 τρόπος τῆς ἀγνοίας; ὅτι μὲν γὰρ ὃ ἀχρατὴς χαὶ πρὸ τοῦ γε- 20 

νέσϑαι ὅλος τοῦ πάϑους χαὶ πρὶν ἥττηϑῇ ὑπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἐπι- 
ϑυμίας, οὐχ οἴεται, ἤτοι οὐ δοξάζει, χαλὸν εἶναι τὴν αἰσχρὰν ἢδο- 

10 νήν, φανερόν ἐστι τοῦτο. ὥστε. δῆλον ὅτι οὐχ ἄγνοιαν ἔχων axpa- 
τεύεται. εἶπεν ἄνω ὅτι ἀδύνατόν ἐστι, τινὰ ἐπιστήμην ἔχοντα πλα- 

νηϑῆναι χαὶ πταῖσαι, χαὶ εἶπε .... τί φημι. ὅτι ὁ ἐπιστάμενος οὐ 

παρασφαλεῖ GAN οὐδὲ ὃ ὑπολαμβάνων, ἥτοι οὐδὲ ὁ ἔχων δόξαν, ὅτι τόδε 
βέλτιστόν ἐστι, χαὶ οὐχὶ ἐπιστήμην, οὐδὲ οὗτος πράξει τι παρὰ τὸ βέλ- 

18 τιστον, χαὶ φησὶ νῦν ὅτι εἰσί τινες Of τὰ μὲν συγχωροῦσιν, ἥτοι 2% 

ὅτι λέγουσι χαὶ διολογοῦσιν, ὡς ὃ ἔχων ἐπιστήμην οὐχ ἄν ποτε παρα- 

σφάλῃ, οὐδὲ δυνατόν ἐστι περιγενέσϑαι τι τῆς ἐπιστήμης, τὰ G8 οὐχ ὃμο- 

λογοῦσιν, ἤτοι τόδε, εἰ δόξαν ἔχει τις, ἥτοι εἰ δοξάζει τις, ὅτι τὸ μοι- 

χεύειν βέλτιστόν ἐστι, uh πρᾶξαί τι παρὰ τὸ νομισϑὲν αὐτῷ βέλτιστον 
20 εἶναι, ἤτοι μὴ παρασφῆλαί ποτε χαὶ δρᾶσαι τὸ χαχόν, ἤτοι τὴν μοιχείαν, 

οὐχ ὁμολογοῦσιν. ἣ γὰρ δόξα πταιστή ἐστι xual οὐχ ἔχει τὸ βέβαιον χαὶ 
\ τὸ ἄπταιστον. ual ἐπεὶ ἀπιστεῖ δοξαζει τις. ὅτι ὁ μὲν ἔχων ἐπιστήωην οὐ 30 3 3 ΐ & ied 

, ow e «τὰ Ale ~ 50), 7 ι ΄ ἥν» > ΄ 

παρασφαλεῖ, ὃ ὃὲ δόξαν ἔχων παρασφαλεῖ. ἀβέβαιος γὰρ ἢ δόξα ἐστίν. 

ὁρῶσι μὲν γὰρ τὸν ἀχρατῇ ἡττώμενον ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν. χαὶ διὰ 
~ , ΄ 5 ~ x ΄ ~ >) ΄ ν 

τοῦτό φασιν, ὅτι ὁ ἀχρατὴς χρατεῖται, ἤτοι ἡττᾶται, οὐχὶ ἐπιστήμην ἔχων τῷ σι 

ao ΓΝ f > SUNN S/F 

OTL TOOE XAXOV COTLY ἀλλὰ OOcay. 

> 

Εἶτα φέρει ἔνστασιν, ὅτι εἰ 6 ἀχρατὴς δόξαν ἔχει, ὅτι τόδε xaxov 
ἐστι, ual εἰ ἢ γνῶσις, ἣν ἔχει 6 ἀχρατὴς ἣ ἀντιτείνουσα πρὸς τὴν ἐπιϑυ- 

΄ ~ ce , 5 Vv ΄ ΄ , 

ulay ὀργῶσαν πρὸς αἰσχρὰς Toovas, οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη ἰσχυρὰ χαὶ ὑπό- 
30 ληψις, ἤτοι γνῶσις, ἀλλ᾽ ἠρεμαία, Fro ἀσϑενὴς γνῶσίς ἐστι, χαϑάπερ 

ot διστάζοντες χαὶ γνῶσιν ἔχοντες οὐ βεβαίαν ἀλλ᾿ ἀσϑενῇ τινα χαὶ ἀμυ- 
ὃράν. εἰ οὖν 6 ἀχρατὴς δόξαν ἔχει χαὶ οὐχ ἐπιστήμην, ἣ δὲ δόξα ἀβέ- 45 

βαιός ἐστι, συγγνώμη ἄρα ἐστὶν αὐτῷ ἐν τῷ μὴ ἐμμένειν ἐν ταύταις, 
Vv ~ 5 Ὁ - a ἢ» \ \ a ee \ > ig / v Ἃ id ~ 

ἤτοι ταῖς ἀγαϑαῖς δόξαις πρὸς τὰς ἰσχυρὰς ἐπιϑυμίας, ἤτοι ἂν ἥἯττᾶται 
΄ - ~ ~ ~ ~ Vv ~ ’ 

35 ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν ἐπιϑυμιῶν τῶν αἰσχρῶν, συγγνώμη ἔστιν αὐτῷ. τότε 

γὰρ ἣν ἄξιος τιμωρίας, ὅταν γὰρ ἀχριβῶς γινώσχων, ὅτι τόδε χαχόν ἐστι, 
(χαὶ πάλιν ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ἡττώμενος αὐτὸ ἔπραττεν. ἐπεὶ δὲ οὐχ 

ἀχριβῶς γνώσχει, ὅτι τόδε χαχόν ἐστιν, εἰ μὴ ἐμμένῃ τῇ οἰκείᾳ δόξ 
bd χαχόν got), GAR ἡττηϑῇ ὑπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἐπιϑυμίας ἰσχυρᾶς οὔσης, 50 τόδε χαχόν ἐστιν), ἀλλ ἡττηθῇ ὑπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἐπιϑυμίας ἰσχυρᾶς S> 

3 ~ 

40 ὡς ἀγαϑὸν αὐτὸ δράσει, συγγνώμη ἐστὶν αὐτῷ, καὶ εἰ συγγνώμη τῷ axpa- 

5 ὅτι B: om. ἃ 8 ὅλος B: ὅλως a 9 χαλὸν corr. ex xaxov B: χαχὸν ἃ 12 post 

εἶπε fenestra 4 litterarum capax B: om. a 19 πράξαι B: πράξει a 23 παρασφαλεῖ] 

παρασφάλη Da 81 χαὶ πάλιν --- κακόν ἐστιν (39) a: om. B 
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~ ΄ A 7 x ΄ » δ ΄, > Vv ~ ar 

τεῖ πράττοντι τὸ χαχόν, λοιπὸν ἢ ἀχρασία χαχία οὐχ ἔστι. τῇ δὲ μοχ- 119- 
i 

νὶ ϑηρία, ἤτοι τῇ χαχία, οὐχ ἔστι συγγνώμη, οὔτε ἄλλῳ τινὶ τῶν φευχτῶν. 
τὸν γὰρ καχόν, ἤτοι τὸν ἀχόλαστον ἣ τὸν δειλόν. οὐ συγγνωμονοῦμεν 

ἀλλὰ τιμωροῦμεν. ἣ ἀντιτείνουσα γνῶσις. 6 γὰρ ἀχρατὴς τῆς ἐπιϑυμίας 

ὀργώσης πρὸς τὰς αἰσχρὰς ἡδονὰς ἔχει τὸν λόγον ἀντιτείνοντα μὴ ἐπα- 
γτν De σῷ Ἃ \ ~ ᾿ > ae 9 “ὦ ᾳ > » 

χολουϑεῖν αὐτῇ, χἂν χαὶ χρατῇται χαὶ χαταδουλοῦται αὐτῇ, ὃ οὖν ἄτο- 1195 

πόν τι συμβαίνει, ὅτι ἢ ἀχρασία χαχία οὐχ ἔστιν ἐν τῷ δοῦναι, ὅτι δόξαν 
Vv ΄ 

ἔχει ὃ ἀχρατής, οὐχὶ ἐπι 
a 

7 ἐπὶ τοῦ ἀχρατοῦς μὴ 
ἰστήμην, λοιπὸν φρόνησίς ἐστιν 7 ἀντιτείνουσα 

παχολουϑεῖν τῇ ἐπιϑυμία. 6 γὰρ ἀχρατὴς τὴν 
΄ Vv ΄ , σ κ᾿ ΄ ΄ rs 

φρόνησιν ἔχει ἀντιτείνουσαν πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν. αὕτη γὰρ ἢ φρόνησίς 

ἐστιν ἰσχυροτάτη, χαὶ διὰ τοῦτο τῷ ἀχρατεῖ συγγνώμη οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾽ εἰ 
χαὶ τοῦτο δείπομεν; ὅτι ἢ φρόνησίς ἐστιν ἢ ἀντιτείνουσα, ἄλλ᾽ οὖν ἄτοπον 

συμβαίνει. ἔσται γὰρ φρόνιμος καὶ ἀχρατὴς ὃ αὐτός, 6 δὲ φρόνιμος ἑχὼν 

τὸ χαχὸν οὐδέποτε πράξει. φρονήσεως γὰρ παρούσης, ὡς εἴπομεν, πᾶ- 
σαι at ἠϑιχαὶ ἀρεταὶ ἕπονται. 7 γὰρ ἀπο ἀντιληπτιχή τίς ἐστι τῶν 

ἐσχάτων, ἤτοι τῶν μεριχῶν, ἔχουσα ἑπομένας χαὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς τὰς 

Funds, ἔνϑα πάρεστιν: ἔτι εἰ ὃ ἐγχρατὴς ee λέγεται, διότι αἰσχρὰς 
> ΄ v 79 ᾿ i) > ΄ ΄ σ C ᾿ 
ἐπιϑυμίας ἔχει χαὶ ἰσχυρὰς τὰς ἀντιτεινούσας χαὶ μὴ ϑελούσας ἕπεσϑαι 
λόγῳ προστάσσοντι = εσϑα! τῶν το ie ᾿ς χαὶ ἰσχυρῶς Ἧττᾶται 10 

΄ e 

dx’ αὐτῶν, λοιπὸν ὁ ἐγχρατὴς τον οὐχ ἔστιν. ὃ γὰρ σώφρων οὐδ᾽ 
ὅλως ἔχει αἰσχρὰς ἡδονὰς ἐπηρεαζούσας αὐτόν, ἀλλὰ τοῦ λόγου προστάσ- 
σοντος δεῖν ἀπέχεσϑαι τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν, εὐθὺς ἔχει τὴν ἐπιϑυμίαν 

ἐπαχολουϑοῦσαν αὐτῷ χαὶ μένει ἠρεμῶν. οὐ γὰρ τοῦ σώφρονός ἐστι τὸ 

ἄγεσϑαι 7 τὸ πολεμεῖσθαι ὑπὸ αἰσχρῶν ἡδονῶν χαὶ ἰσχυρῶν, οὐδὲ τὸ φαύ- 

λας Sees ἐπιϑυμίας τοῦ σώφρονός ἐστιν. ἀγαϑῶν γὰρ ὃ σώφρων ἐφίεται. 15 
a 

ἀλλὰ μὴν δεῖ γε. ἤτοι ἀλλὰ υἣν εἰ ὃ ἐγχρατὴς χαὶ ὃ σώφρων ταὐτόν ν᾿ 7 1&5 (me WY ε a ρ THs { 0 ὠφρῳ τ το 

> 

? ἐστιν, ἔδει χαὶ τὸν σώφρονα φαύλας χαὶ pas ἡδονὰς ἔχειν, ἐπηρεα- 
v ζούσας αὐτὸν παραπλησίως τῷ eyxpatet. ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔχει φαύλας ἦδο- 2 

vas, ἕτερος ἄρα ὁ σώφρων τοῦ ἐγχρατοῦς ἐστιν, ὁ οὖν ἐγχρατὴς Eyer τὸν 
? 3 ΕἾ | τῷ 

Ξ λόγον ἀντιτείνοντα χαὶ διΐϊσχυριζόμενον μὴ ἐπαχολουϑεῖν τῇ ἐπιϑυμία. τὶ 

Μέλλει οὖν ἐνταῦϑα δεῖξαι ὅτι ἢ ἐγχράτεια ἔχει ὑποχείμενα τὰς φαύ- 80 
λας ἐπιϑυμίας χαὶ ἰσχυρᾶς, χαί φησιν ὅτι εἰ τοῦ ἜΤΕΣΙ: ἐπιϑυμίαι 
ἀγαϑαί εἰσι, λοιπὸν 7, ἕξις, ἤτοι ὃ λόγος ὃ χωλύων μὴ ἀχολουϑεῖν τῇ 

ἐπιϑυμία, φαύλη ἐστὶ χαὶ λοιπὸν ἄρα πᾶσα ἐγχράτεια σπουδαία ἐστίν, 
Ν᾿ 

ἤτοι ἀγάϑή. ἀλλ 4 μὲν ἐγχράτεια, ἧ ἔχει τὸν λό Ὧον χωλύοντα μὴ Ex 
Es ῷ σϑαι ταῖς αἰσχραῖς ἐπιϑυμίαις, ἐστὶ χρηστή, 7 ὃδὲ ἔχει τὸν λόγον χωλ 

οντα ἕπεσϑαι ταῖς ϑμῖχραῖς ἐπιϑυμίαις, φαύλη ἐστίν. εἰ δ᾽ ἀσϑενεῖς 

εἰσιν at 
Ἁ ὥφ4 ἡ ~ 

τὸν λόγον μὴ ἐπαχολουϑοῦντα τῇ ἐπιϑυμίᾳ 6 ἐγχρατής. ἀλλὰ χρατεῖ τῆς 
σ 

ee - od 2 τ ἐπιϑυμίας. τότε γὰρ ἣν σεμνόν, ὅτε μεγάλων οὐσῶν τῶν ἐπιϑυμι 
> ~ μ᾿ π γὴν > \ , δι ἃ apt 0 eee ge \ 

ἀγαϑῶν, ἐχράτει αὐτῶν, εἰ δὲ φαῦλαί εἰσιν αἱ ἐπιϑυμίαι, ἀσϑενεῖς δὲ xat 

ἐπιϑυμίαι χαὶ ἀνίσχυροι, μὴ καχαὶ δέ, οὐχ ἔστι τι σεμνόν, εἰ ἔχει 3 

1 χαχία Β: κακόν a 14 ὡς εἴπομεν] 2 135 p. 114541 18 ἐπιϑυμίας ἔχει B: ἔχει 

ἐπιϑυμίας ἃ 29 ἕτερος ἄρα omiserat B, mox ἕτερος tantum insertum οὖν B: γοῦν ἃ 
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10 

20 

τῷ or 

2 
v0 

μιχραί, οὐδὲν μέγα ἐστιν, εἰ τούτων χρατεῖ ὃ ἐγχρατής, μιχρῶν οὐσῶν 119v 

χαὶ οὐδαμινῶν. λείπεται οὖν περὶ μεγάλας χαὶ ἰσχυρὰς ἐπιϑυμίας χαὶ 
φαύλας τὴν ἐγχράτειαν χαταγίνεσϑαι, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ὁ ἐγχρατὴς ϑαυ- 40 

- 

μάζεται, ὡς μεγάλων ἐπιϑυμιῶν χαὶ ἰσχυρῶν χρατῶν. εἶπεν ὄπισϑεν, ὅτι 
ὃ ἴον ἐμμενετιχός ἐστι δόξης τῆς οἰχείας χαὶ φησὶ νῦν, ὅτι εἰ ὁ 
ἐγχρατὴς πάσῃ δόξῃ ὀφείλει ἐμμένειν, λοιπόν ἐστιν ὃ ἘΠΕ φαῦλος, 

εἰ χαὶ τῇ ψευδεῖ, ἤτοι τῇ χαχῇ, δόξῃ ἐμμένει. γὰρ 6 ἐγχρατὴς 
φαύλην ἔχει δόξαν, ἥτοι ὅτι χαλόν ἐστι τὸ μοιχεύειν, 5 ἐπιμένει πάλιν 

τῇ δόξῃ, λοιπὸν φαύλη ἐστὶν 7 ete ὥστε ὃ ἐγχρατὴς οὐ πάσῃ 

δόξῃ ἐστὶν ἐμμενετιχὸς ἀλλὰ τῇ ἀγαϑῇ δόξῃ. χαὶ πάλιν εἶπεν ὄπισϑεν., 

ὅτι εἰ ὁ ἀχρατὴς ἐχστατιχὸς πάσης δόξης, χαί φησιν ἔνστασιν φέρων, 
ὅτι εἰ πάσης δόξης ἐχστατιχή ἐστιν ἢ ἀχρασία, ἔστι χαί τις ἀχρασία 

ἀγαϑή. εἰ γάρ τις ἔχει δόξαν φαύλην, οἷον εἰ ὅτι χαλόν ἐστι τὸ μοιχεύ- 

ειν δοξάζων, χαὶ ἐχστῇ τῆς τοιαύτης δόξης χαὶ οὐ πράττει τὴν μοιχείαν, 

ἢ τοιαύτη ἀχρασία ἐστὶν ayady. τοῦτο 6& ἄτοπον. ἢ γὰρ ἀχρασία χαχία 

ἐστίν, ὥστε οὐ πάσης δόξης ἐχστατιχὴ ἢ ἀχρασία, ἀλλὰ τῆς ἀγαϑῆς. εἰ 

τὰρ ἔχω δόξαν, ὅτι χαχὸν τὸ μοιχεύειν, χαὶ ἐχστὰς τῆς τοιαύτης δόξης 
Q ον» δ a , Be 5 δὰ ΕΞ 5 λ Ὁ \ e T 4 

πράττω τὴν μοιχείαν, τότε axpatys χὰ ηϑήσομαι, χαὶ 6 Νεοπτόλεμος πει- | 
σϑεὶς παρὰ τοῦ Ὀδυσσέως, δόξαν εἴχεν ἀπατῆσαι τὸν Φιλοχτήτην, εἶθ᾽ 

\ ὕστερον ἐχστὰς τῆς τοιαύτης δόξης χαὶ οὐχ ἐμμείνας οἷς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσ- 
σέως ἐπ τον ur, φέρων ψεύσασϑαι, ἐπαινετός ἐστιν. ἔτι ὃ σοφιστιχὸς 

όμενος ἀπορία. οἵ γὰρ σοφι- λόγος, ἥτοι ὁ σοφιστεύων, γίνεται ψευδό! 

σταὶ λυ ἔλεγχε τὸν ἐρωτώ μενον το τς αὐτόν, ὁμολογοῦντα, 
ὅτι ἐστὶν αὐτῷ δόξα, ὅτι ὃ ὍΣ οὐχ δρᾷ, χαὶ ἐρωτῶσιν: “apa ὃ ὁρᾷ 

4 7) 

45 

τοῦτο δρᾷ᾽. τοῦ Ge | εἰπόντος ‘val, ἐπαάγουσιν, “ἀλλὰ μὴν tov λίϑον 120r 

δρᾶ, ὃ λίϑος ἄρα Opa’. 6 τοιοῦτος οὖν συλλογισμὸς ἀπορία, οὐ φα- 

νερὰ χαὶ δεινή, χαὶ ὅταν ἐπιτύχωσι χαὶ μᾶλλον πείσωσι τὸν ἐρωτώμενον 

ὁμολογῆσαι, ὅτι ὃ λίϑος ὁρᾷ. ἀπορία γάρ ἐστιν ὅταν ἢ διάνοια οὐ βού- 

ληται ἐμμένειν τῷ συμπεράσματι, ᾧ συγχατέϑετο, οἷον ὅτι ὃ λίϑος Opa, 

Ur ἀρεσχόμενος αὐτῷ, προϊέναι δὲ ἀδύνατον διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι λῦσαι 

τὸν λόγον, ἤτοι τὸ σόφισμα. εἰ οὖν ἢ ἐγχράτειά ἐστι πάσῃ δόξῃ ἐυμε- 
VETLAT, ἢ δὲ ἀχρασία πάσης δόξης ἐχστατιχή, ἐπὶ τῶν σοφιστιχῶν συλλο- 

ἡ (εἴπερ μὴ αἱρεῖται ὃ ὅμολο- 

όξῃ), 7 ὃ 

< » 
- 
~ 

mS) 
=4 a ( - R 6 2 x ~> τισμῶν ore naeeat ἢ μὲ 

5 > 5 ΄ 

Tides, ὅτι ὃ λίϑος ὁρᾷ, ἐμμένειν τῇ τοιαύτῃ ἀχρασία ἀγαϑή. 
- aa “ a τ Ὁ od ee v a ον ξ 7 oe c AMO ΡΨ. 

εἰ γὰρ ἐχστῇ τῆς τοιαύτης δόξης, ἥτοι τοῦ δοξάζειν, dtr ὁ λίϑος ὁρᾷ, 
΄ ΝΥ 

γαϑόν ἐστι. συμβαίνει ὃ (η“ Qe 
> [4 ~ , σ ce Ψ 2 

ἐχ τούτου τοῦ λόγου, ὅτι ἢ ἀχρασίᾳ ἐστὶν 

(ηυ χστατιχὴ πάσης δύξης τὸ τὴν ἀφροσύνην συνέρχεσϑαι τῇ ἀχρασία χαὶ 
~ τ) , ᾿ v > bo » 

ἀπογεννᾶν ἀρετήν. el γὰρ ἔστι τις ἄφρων χαὶ ἀχρατής, ἢ μὲν ἄφρων, 
a » ‘ r Vv , rs x 

δοξάζει τὸ ἀγαϑὸν χαχόν, ἥτοι ὅτι τὸ μοιχεύειν ἐστὶ xaxov, y Ge 

ΠῚ 

[Eye 

28. 

cr 

ἀχρατὴς B: ἐγχρατὴς a χαὶ φησιν post φέρων repetit B: om. a 14 πράττει nolui 

corrigere 19 et 21 ὀδυσσέος Ba 24. 25 dpa τις τοῦτο B: δρᾷ τοῦτο a 25 δὲ 

te Boma δὴ a πάγουσιν B: ἐπάγει a post λίϑον supra lin. add. τ 

29 βούληται B: βούλεται a 30 ἀδύνατον B: ἀδυνατεῖ a θ᾽ τὸ B: τῷ a 
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5 7 FP , Ὁ “» σ \ € 

ἀχρατής, ἐξίσταται τῆς τοιαύτης δόξης, ἤτοι tod δοξάζειν, ὅτι τὸ wor 120r 

χεύειν ἐστὲ χαχόν, ὑπολαμβάνει ὃὲ ἀγαϑὸν αὐτὸ χαὶ πράττει τὸ ἀγα- 
Χ la μὴ ’, > 5 ca 

Dov, to δὲ πράττειν τὸ ἀγαϑὸν ἀρετή ἐστιν. 7 γὰρ ἀχρατής, τὰ ἐναν- 

ὃ 
Ἦν ΄ 

tla πράττει ὧν ὑπολαμβάνει, ὡς ἄφρων δοξάζει ὅτι τὸ ἀγα- 
, " x Bie > \ ΄ σ 1 > QO. » -ὙΤ“ ἊΝ \ 

5 Dov, ἤτοι τὸ μοιχεύειν, ἐστὶ χαχόν. ὥστε τὰ ἀγαϑὰ πράξει διὰ τὴν 
ἀχρασίαν, χαὶ οὐ τὰ χαχά. 

? ~ > ΄ ΄ 5 ~ " 

Ενταῦϑα μέλλει διδάξαι, ὅτι ὃ ἀχύλαστος τιμιώτερός ἐστι τοῦ ἀχρα- 
~ \ ΄ σ ΄ >) , Ἁ A \ > i4 wv Ἁ τοῦς. φησὶ γάρ, ὅτι ὃ ἀχόλαστος μὴ ἔχων τὸν λόγον ἐρρωμένον, ἤτοι: Uy 

γινώσχων ὅτι χαχόν ἐστι τὸ πορνεύειν, πράττει αὐτό, ἂν δὲ nap’ τς 

10 ἀχούσῃ, ὅτι τοῦτο χαχόν ἐστιν, ἐχφε be αὐτό, 6 ὃὲ ἀχρατὴς ε 

σχων, ὅτι τὸ πορνεύειν χαχόν ἐστιν, οὐχ ἐχφεύγει αὐτό, πῶς ἂν adh 25 
ἑτέρου ἀχούσας τοῦτο χαχὸν εἶναι, ἐχφεύγει αὐτό; ὥστε λοιπὸν τιμιώ- 

6s ἐστιν ὁ ἀκόλαστος τοῦ ἀχρατοῦς. ἔτι 6 ἀχόλαστος πράττων τὰ 

Ea, ἥτοι τὸ πορνεύειν, καὶ προαιρούμενος ἐν τῷ πεπεῖσϑαι, ἥτοι 
s \ 47 \ ’ὔ 5 gr > wv \ , 

15 πειϑόμενος, χαὶ οἰόμενος τὸ πορνεύειν ἀγαϑὸν εἶναι, ἅτε μὴ ἔχων τὸν λό- 
΄ + DIP ~ ~ ~ ΄ > ΄ 

~ov ἐρρωμένον. βελτίων δόξειε τοῦ ἀχρατοῦς. τοῦ πράττοντος τὸ αἀγαϑόν ἢ ἢ i 2 
» \ ’ > \ Ν , » ᾿ » \ 7 

ἤτοι τὸ UH πορνεύειν διὰ τὸν λογισμόν, ἤτοι διὰ τὸ ἔχειν τὸν λόγον 
΄ \ > \ \  ,/ Vv 

παρεφϑαρμένον. ὃ yap ἀχρατὴς τὸν λόγον ἔχει ἐρρωμένον, ἀλλὰ Ov s 
- ‘ 

> 7 ΄ \ > ΖᾺ 3 / > Ne a \ a7 C ἀκρασίαν. ὃ γὰρ ἀχόλαστος εὐιατώτερός ἐστι διὰ τὸ δύνασϑαι παραπει- 
- ‘ “- > ς. » > , 

20 σϑῆνα:ι χαὶ φυγεῖν τὸ πορνεύειν, εἰ παρ᾽ ἑτέρου ἀχούσει. OTL τὸ πορνεύειν 
>> \ ν σ σ 

xaxov ἐστιν. ὁ δ᾽ ἀχρατὴς ἔνοχος τῇ παροιμίᾳ φαίνεται, ὅτι ὅταν 
΄ 2 = , ct 

τὸ ὕδωρ πνίγῃ χαὶ βλάπτῃ, τί ἕτερον det πίνειν; λέγεται αὕτη ἢ Tapor- 
, > \ ~ / 3 ? r WY > 5 ~ 

via ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν βλαπτομένων ao ὧν οἴονται ὠφεληϑῆναι. 
\ 

‘ 

εἰ γὰρ ἀπὸ τῶν δυναμένων ὠφελεῖν, ἥτοι εἰ ἀπὸ τῶν ὠφελίμων πραγμά- 
x ~ > “7 

ἐς 
‘ 

ΚΙ ΟῚ ΄ Ἃ > “C c \ ~ Ἁ . / "» 5 ~ = 

25 των, βλάπτονται, τί ἂν οὗτοι πάϑωσιν ὑπὸ τῶν wy δυναμένων ὠφελεῖν 35 

πραγμάτων ἀλλὰ βλάπτειν; εἰ οὖν 6 ἀχρατὴς ἔχων τὸν λόγον ἐρρωμένον 7 ‘2 ' ΕΠ ΤῸ 

χαὶ γτινώσχων, ὅτι τὸ πορνεύειν χαχόν ἐστιν, οὐχ ὠφελεῖται, πῶς ἂν ὠφε- 

ληϑῇ, εἰ παρ᾽ ἑτέρων ἀχούσει τόδε χαχὸν εἶναι, χαὶ ἐάσει αὐτό; εἰ γὰρ 
[ > x B) 2 , v 3 aes σ Ὁ Pea > ee 

ὃ ἀχρατὴς μὴ ἐπέπειστο, ἤτοι οὐχ eytvwoxev, ὅτι ἃ πράττει, ἤτοι 
σ ΄ ΄ ΄ - > 

30 ὅτι τὸ πορνεύειν χαχόν ἐστι ὃ πράττει, τάχα ἂν μεταπεισϑεὶς τῷ παρ 

@ a Ox 
~ ao ~ 5 ΄ - ΄ ~ aX 

ρου ἀχοῦσαι, ὅτι τοῦτο χαχόν ἐστιν, ἐπαύσατο τοῦ πορνεύειν, νῦν GE 
ue pas χαὶ Bere ἐσέπε νας; ἤτοι γινώσχων χαχὸν εἶναι τὸ πορνεύειν, οὐδὲν ἧττον 

; : ἘΣ Ξ : Ὧν 
πράττει ἕτερον, GAN αὐτό. πρὸς τὸ ἄνω ῥηϑέν ἐστι τοῦτο, ἄτοπον ὃέ 40 

- . ἐστι τὸ ἐχ δύο χαχιῶν ἀρετὴν ἀπογεννᾶσϑαι, 7 μᾶλλον εἰπεῖν ἀδύνατον. 
΄ > ~ > v ς 

35 οὐδὲ γὰρ ἐχ δειλίας χαὶ ϑρασύτητος ἀρετή τις ἀπογεννηϑῇ. εἶπεν ὀπισϑεν, 

ὅτι λέγεται χαὶ apa Dood xat aepanne ἐπιϑυμίας χαὶ axpatys τιμῆς. 

φησὶν οὖν νῦν ὅτι εἰ ‘a πάντα, ἤτοι tov ϑυμὸν χαὶ τὴν mai χαὶ 

τὸ χέρδος χαὶ ἁπλῶς περὶ πάντα ἣ ἐγχράτεια χαὶ ἢ ἀχρασία χαταγίνεται, 
~ > > \ v ΄ ἣν 

TAGS, ἤτοι ὃ χυρίως, ἀχρατὴς τίς ἐστιν; οὐδεὶς γὰρ ἔχει. πάσας 
| 40 τὰς ἀχρασίας GAN ὃ μέν ἐστιν ἀχρατὴς ϑυμοῦ, ὃ OF ἀχρατὴς τιμῆς, ὁ δὲ 4 

12 ἐχφεύγει ἃ: ἐχφύγη a 15 τὸ Β: τοῦ a 22 βλάπτη Β: βλάπτει ἃ 

23 ἀφ᾽ B: ὑφ᾽ ἃ 28 ἐάσει ἃ: ἐάση Β 34 χαχιῶν Β: χαχῶν a 37 ὅτι Β: 

ἔτι a (cum Arist.) εἰ a et Aristoteles: om. B 
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ἀχρατὴς φιλοχρηματίας. εἰ οὖν ὃ μὲν ἔχει τήνδε τὴν ἀχρασίαν, ἤτοι 120: 
' 

Prose -ἢ ε “τὰς \ sn v ΄ \ ΄ , > 
τοῦ ὑυμοῦ, ὃ THYGE, χαὶ οὐδεὶς ἐχει πάσας, λοιπὸν ὁ Gi ig oo oa 

2 
o> 

» Ἁ , ΕἸ rd ,~ 

τὴς τίς ἐστι; λέγομεν γὰρ ὅτι εἰσί τινες ἁπλῶς, ἤτοι Ee ἀχρατεῖς. 

IIpm@tov 62 σχεπτέον πότερον οἱ ἀχρατεῖς εἰδότες, ὅτι τὸ πορνεύειν ὕ4 

6 [dal 

, Ἃ ~ 

“AXOY, πορνεύουσιν ἢ μὴ € τες πορνεύωσι, πῶς 120% 
5» ἃ ΄ Vv > δ. > - 

εἰδότες, ἐπιστήμην το: ἢ δόξαν, εἰδότες εἰσίν. εἰπὼν τὰς δόξας 

~ 

~ = ~ bet anil 7 > fa ~ 4 — 

τῶν παλαιῶν νῦν προαναχρούεται τί μέλλει ζητῆσαι. μέλλει οὖν ζητῆσαι 

περὶ ποῖα ὑποχείμενα χαταγίν νεται ὁ ἐγχρατὴς χαὶ Fae ἤτοι περὶ 
πᾶσαν δονὴν χαὶ λύπην χαταγίνεται ὃ ἐγχρατὴς χαὶ ὃ ἀχρατὴς ἢ 

10 περί τινας ὡρισμένας. τῶν γὰρ ἡδέων τὰ μὲν φύσει εἰσὶ xa? αὑτὰ at- 
Ἂ ΄ ΄ \ ΄ » 7 

ρετά, ὡς τιμὴ νίχη, τὰ ὃδέ εἰσιν ἡδέα ϑέσει. εἰπὼν ὄπισϑεν ὅτι δοξά- or 

΄ , & ΄ ~ ~ 

Covat τινες, ὡς ὁ ey par Hs χαὶ ὃ es: ἐστιν ὃ αὐτός, νῦν ζητῆσαι 
7,7 5 > 

λέγει, εἰ αὐτός ἐστιν 7 ἕτερος. ὁμοίως δὲ xat ἄλλα τινὰ μέλλομεν ζη- 

τῆσαι συγγενῆ) συμ βαλλό! μενα εἰς ταύτην τὴν διδασχαλίαν. πᾶν τὸ διαφέ- 
= a δ \ ΄σ nw x . , 

15 pov τινὸς ἣ χατὰ τὰ ΠΕΣ μὴ: διαφέρει 7 χατὰ τὸν τρόπον ἣ χαὶ χατ᾽ 
Ὶ \ \ 

ἄμφω, ἤτοι χαὶ χατὰ τὰ ὑποχείμενα χαὶ χατὰ τὸν τρόπον, οἷον ἢ σωφρο- 
ae 

τ“ σύνη διαφέρει τῆς ἀνδρείας χαὶ χατὰ τὰ ὑποχείμενα Ci μὲν γὰρ περ 
ay Abinndshidh Weebokicie Hoesen ta eed Mea) τὸ eee JOOVAS χαι AVTAS χαταγίνεται, Ἢ OS περι ρρὴη χαὶ χατὰ τὸν TOOTOY 

[4 a 

ἐν γὰρ ἥδεται οἷς δεῖ, ἢ δὲ ϑαρρεῖ οἷς Get). πρῶτον ϑεωρήσωμεν, εἰ με ? jOSTAt οἷς GEL, ἧι Oc [ον Mts GEL). πρῷ SWOT GWILEV, o = 

20 τ τὴς χαὶ ὃ ἀχρατὴς διαφορὰν ἔχοντές εἰσιν, ἤτοι a ἐν = 
΄ 

ίμενα χαὶ Eee ἄλλα μὲν ENE: a 6 τὶ [0] pe Ὁ > = ε o τ- εὶ R- (oi) εὶ (=) x @ 

ἐγχρατής. περὶ ἄλλα δὲ ὃ ἀκρατής, a τῷ πῶς, ἤτοι χατὰ τὸν τρόπον δια- 
/ ~ 

φέρουσι. χατὰ OF TH ὑποχείμενα οὔ, ἤτοι πότερον ὃ ἀχρατὴς διαφέρει τοῦ 

ἐγχρατοῦς τὸ περὶ ταδὶ τὰ ὑποχείμενα εἶναι ὁ ἀχρατής, τοῦ ah ae 

25 περὶ ἕτερα ὄντος, ἤτοι διαφέρουσι χατὰ ta ὑποχείμενα ἢ οὐ διαφέρουσι 15 
D 

Ὁσ 
σ Ὑ \ 
3) χατὰ τὰ ὑποχείμενα, ἀλλὰ τῷ ὥς, ἤτοι χατὰ τὸν ἜΣ, ἢ οὗ χατὰ τὸν 

4 ΄ 3 X b] ~ yv >\ σ \ 

τρόπον δια φῴερξ'ι ) εγχρατὴς τοῦ αχρατηὺύς. εστι OF τὸ ἀλκηϑές, OTL XATA 

\ 

aS 

ΟῚ ΄ 

τὰ ὑποχείμενα οὐ διαφέρουσι. χαὶ ὃ ee γὰρ χαὶ ὃ ἀχρατὴς περὶ 
μὰ Vv 

τὰ αὐτὰ ὑποχείμενα ἐπ οὐ τ ἥτοι περὶ τὰ ἀφροδίσια, ἤτοι περὶ τὰς 
΄’ ~ 

30 ἐν ἁφῇ ΤΡ χατὰ δὲ τὸν τρόπον διαφέρουσιν. ὃ γὰρ ἐγχρατὴς χρατεῖ 20 

τῶν ἀφροδισίων, ἥτοι τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν, χαὶ γιχᾷ, 6 δὲ ἀχρατὴς 

ἡττᾶται. 

Ἔτι μέλλομεν ζητῆσαι χαὶ εἰ περὶ ἅπαντα, ἤτοι τὸν ϑυμὸν χαὶ 
τὴν τιμὴν χαὶ τὴν νίχην χαταγίνεται χαὶ ὃ ἐγχρατὴς χαὶ ὃ ἀχρατὴς 7 οὐ 

35 περὶ ἅπαντα χαταγίνεται. ἔλεγε γὰρ ὄπισϑεν, ὅτι ἐστὶν ἀχρατὴς ϑυμοῦ 

χαὶ τιμῆς χαὶ χέρδους. λύει οὖν τὸ ἄπορον, ὅτι οὐ περὶ πάντα, ἤτοι χαὶ 
τὴν τιμὴν χαὶ τὸ χέρδος χαταγίνεται ὃ χυρίως ἀχρατὴς ἀλλὰ περὶ τὰ 
ἀφροδίσια χαταγίνεται ὃ χυρίως ἀχρατής, περὶ ἃ χαταγίνεται χαὶ ὃ ἀχό- 80 

v ~ . ~ c »“ \ . 

hactos. οὔτε ἐν τῷ πρὸς τοῦτο ἁπλῶς ἔχειν, ἤτοι οὔτε χατὰ τὸν 

3 τίς B: tha ὃ ἌΡΑ B: πόρνευουσι a 9 χαὶ λύπην zat λύπην B: i, ἘΝ 

my a 11 ὄπισϑεν] ec. 2 p. 1145614 26 ὥς B et Aristoteles: πῶς a 26. 27 ἢ 

οὐ ---χατὰ τὸν τρόπον ἃ: om. B 33 ἅπαντα Ba et Arist. codd. KbMb: πάντ᾽ Asie 
» 

vulg. 30 ὄπισϑεν] c. 2 p. 114519 39 τοῦτο Ba: ταῦτα Aristoteles 
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\ > τρόπον χοινωνοῦσιν. ἐπεὶ γὰρ περὶ τὰ αὐτὰ ὑποχείμενα χαταγίνεται ἢ 190» 
ἀχρασία χαὶ ἢ ἀχολασία, εἰ χαὶ χατὰ τὸν τρόπον ἐχοινώνουν, ταὐτὸ ἂν ἢν 
ἣ ἀχρασία τῇ ἀχολασίᾳ, ἀλλὰ ποτοῦ ἵ ἀχρασία τῆς ἀχολασίας ἐν τῷ 
ὡδὶ ἔχειν περὶ τὰ ὑποχείμενα, ἤτοι χατὰ τὸν τρόπον. 6 μὲν γὰρ ἀχρα- 

γινώσχων, ὅτι χαχαί εἰσιν αἱ αἰσχραὶ ἐπιϑυμίαι, ἡττᾶται ὑπ᾽ αὐτῶν. ς 
μῚ πεν, > , ς ΄, 

δὲ ἀχόλαστος οὐδ᾽ ὅλως γινώσχει, εἰ χαχαΐ εἰσιν αἵ αἰσχραὶ ἐπιϑυμίαι 80 

΄ \ yv 
iS 

> \ \ > , ΄ Ἂ > ΄ 4 

ἄχρατὴς χαὶ ὃ axohactos’ ὃ μὲν γὰρ ἔχει τὸν λόγον ἐρρωμένον, ἤτοι 

΄ 

0 

IAN ce 5 Sac > ΄ a io ᾿Ξ \ τὶ crete > fe 

a ως AYAUAS αὐτὰς οἴεται. Opas OTWS XATA τὸν tpOTGY οἰαφξρηυσιν 

ὃ 
ia > ΄ ΄ >. 9... "ἢ \ , 4 e \ \ 

ὁ Gxpatys, ὁ GE axohactoc ἔχει τὸν λόγον Bic εξ ενοὶ 0 μὲν γὰρ 
Ὁ Ἁ ἀχόλαστος ἄγεται χαὶ Frrata ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν προαιρού- 

μενος χαὶ οἰόμενος αὐτὰς εἶναι ἀγαϑόν, χαὶ νομίζων ἀεὶ 

ὡς «ἀγαϑὸν τὸ παρὸν 705 διώχειν, ἤτοι ἐπιζητεῖν, ὁ δὲ ἀχρατὴς 

οὐχ οἴεται εἶναι τὸ πορνεύειν ayatov ἀλλὰ χαχόν, διώχει δὲ αὐτό 

ἤτοι ἐπιζητεῖ ἄχων χαὶ ἀπροαιρέτως ὑπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἐπιϑυμίας 

ἡττώμενος. 
Ὄπισϑεν εἶπεν ὅτι ὁ ἀχρατὴς οὐχ ἐπιστήμην ἔχει ἀλλὰ δόξαν. εἰ 45 

γὰρ εἶχεν ἐπιστήμην, οὐχ ἂν παρέσφηλεν: 7 i ἐπιστήμη ἀπταιστός 
ἐστιν. ἐπεὶ δὲ προ το - ἡττώμενος ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας, λοιπὸν ἔχει 

δόξαν. 7 γὰρ δόξα Ba ἐστι xat ἀβέβαιος. φησὶν οὖν πρὸς τοῦτο, 
2 6 

δόξα ἣν πταιστὴ χαὶ ἀβέβαιος. οὐ χαλῶς ἂν ἔλεγον ὅτι δόξαν ἔχει ὃ axpa- 
ἐστι δόξα ἄπταιστος χαὶ βεβαία οὐδὲν 50 

οὐχὶ ἐπιστήμην, οὐδὲν διαφέρει, ταὐτὸν γάρ ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ πᾶσα 
» 

o cs on Osx 
΄ Ά > > la > τής, χαὶ οὐχ ἐπιστήμην. ἐπ 

a ~ 2 Ζ \ >] \ o/ sf 

ἧἯπτον τῆς ἐπιστήμης, λοιπὸν οὐ χαλῶς λέγουσιν. εἴτε yap δόξαν λέγουσιν 

ἔχειν τὸν ἀχρατῇ εἴτε ἐπιστήμην, οὐδὲν διαφέρει, ἐπεί ἐστι χαὶ δόξα 
ἄπταιστος οὐδὲν ἧττον τῆς ἐπιστήμης. τινὲς γὰρ τῶν δοξαζόντων οὐ 

ὰ διστάζουσι χαὶ ἀμφιβάλλουσιν οἷς δοξάζουσιν, ἀλλ᾽ οἴονται aig dpe 
/ I> 7 Ces ce ΄ 9,7 Fs σ — 

εἰδέναι, ὡς ὁ Δημόχριτος ἐδόξαζεν, ὅτι τὰ σώματα ex τῶν ἀτόμων 
2 εἰσί, χαὶ τον δοξάζειν ἔλεγεν. εἰ οὖν οἱ δοξάζοντες διὰ τὸ ἠρέμα 

πιστεύειν, ἤτοι διὰ τὸ ἔχειν δόξαν ὐσαύεῦη | χαὶ a πίστιν περὶ 12Ir 
τοῦ πράγματος πράττουσι παρὰ τὴν ὑπόληψιν, ἤτοι δόξαν, τουτέστι 

πταίουσι χαὶ παρασφάλλουσι μᾶλλον 7 οἱ ἐπιστήμονες: ἀλλ᾿ οὐ διὰ 

τοῦτο διαφέρει δόξα χαὶ ἐπιστήμη, ἐπεί ἐστι χαὶ δόξα ἄπταιστος. 
ἔνιοι γὰρ πιστεύουσιν οἷς δοξάζουσιν οὐδὲν ἧττον παρὸ ἕτεροι, ὅ 

Frou οἵ ἐπιστήμην ἔχοντες πιστέυουσιν, οἷς ἐπίστανται. δηλοῖ δὲ χαὶ 
Ἡράχλειτος, ὅτι ἐστὶ βέβαιος χαὶ ἰσχυρὰ δόξα χαὶ οὐ πᾶσα δόξα ἐστὶν 

δι. ἃ ΄ rey” i) DF ee σ΄ , > 2 ia ye σ >. ~ ρΞ 
ἀσϑενής. ἐχεῖνος γὰρ δοξάζων, ὅτι χίνησις οὐχ ἔστιν, ἔλεγεν ὅτι ἀχριβῶς 

οἶδα, δείξας ὅτι χἂν δόξαν ἔχειν λέγωσι τὸν ἀχρατῇ xdv ἐπιστήμην, τῷ 

αὐτῷ ἀτοπήματι ἐμπίπτουσι. 

ὄπισϑεν] ¢. 3 p. 114δ85υ Ὁ 18 παρασφάλλει B: παρασφάλλη ἃ 22 οὐ χαλῶς ἃ: 

τοῦ καλοῦ mox rubro nescio quid correctum B 32 ἢ ot ἐπιστήμονες B: τῶν ἐπιστα- 

μένων, πόσῳ μᾶλλον οἱ ἐπιστήμονες πράττουσιν. οὐ γὰρ πταίουσι μᾶλλον οἱ ἐπιστήμονες ἃ 

36 βέβαιος B: βεβαία a 38 οἴδα B: olde a 
27 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. « 
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Adet τὸ πῶς οἷδε ὃ ἀχραξὴς διὰ τ τε ἐπ eae eee τ 121: 

οὖν, ὅτι τὸ ἐπίστασϑαι δύο σημαίνει: λέγεται γὰρ χαὶ ἐπιστήμων ὃ shee 

τὴν ἕξιν χαὶ thy ἐπιστήμην, μὴ χρώμενος δὲ τῇ ἐπιστήμη, ἤτοι μὴ 
ἐνεργῶν δὲ χατὰ τὴν ἐπιστήμην λέγεται χαὶ ἐπιστήμων 6 ἔχων τὴν ἕξιν 

5 τῆς γεωμετρίας χαὶ τὴν ἐπιστήμην χαὶ χρώμενος ταύτῃ, ἤτοι ἐνεργῶν 

χατὰ τὴν οἰχείαν ἐπιστήμην. διαφέρει οὖν τὸ πταῖσαί τινα τὰ ον ems 15 

ἔχοντα μὲν τὴν ἐπιστήμην wy, ϑεωροῦντα δέ, ie «ἡ ἐνεργοῦντα δὲ 
\ Ν 2 es x \ \ - \ 2 ae χατὰ τὴν ἐπιστήμην, χαὶ τὸ πταῖσαι τὸν ἐπιστήμονα, ἔχοντα μὲν thy ἐπι- 

στήμην χαὶ ϑεωροῦντα, ἤτοι χαὶ ἐνεργοῦντα χατὰ τὴν ἐπιστήμην, χαὶ 
δεῖ 

10 τὸ πράττειν αὐτὸν ἐν τῷ ἐνεργεῖν ἃ μὴ δεῖ ποιεῖν τοῦ χαὶ ἔχοντα τὴν 

ἐπιστήμην χαὶ ϑεωροῦντα, ἤτοι πο τὰ τοῦτο Yap ἐστι δεινὸν 

χαὶ ἄτοπον, τὸ ἐάν τις ἔχων τὴν ἐπιστήμην χαὶ ἐνεργῶν περὶ αὐτὴν 
παρασφάλλῃ, ἀλλ οὐχ ἔστι ἄτοπον οὐδὲ δεινόν, ἐάν τις παρασφάλλῃ, ἔχων 30 

μὲν τὴν ἐπιστήμην μὴ ϑεωρῶν δέ, ἤτοι μὴ ἐνεργῶν δέ, οἷον εἴ τις τῆς 

15 γραμματιχῆς μὲν ἔχει τὴν ἐπιστήμην, οὐχ ἐνεργεῖ δὲ περὶ αὐτήν, ἀλλ 
σ ΄ ~ ii \ εν \ τω yy 2 \ \ Cece » ἕτερόν tt σχοπεῖ χαὶ περὶ αὐτὸ τὸν νοῦν ἔχει, ἐρωτηϑεὶς τὸ ““ὁ Αἴας, 

A » \ Vv ςς l4 }} Ψ A v ΡῚ ? Ww v ae: 2 Ἂς 

TO , χαὶ εἴπῃ μέγα᾽, οὐχ ἔστιν ἄτοπον, ἀλλ ἄτοπον. εἰ τίς OTL γραμμα- 

τιχὸς χαὶ vee γῶν ὡς ipa  απιπὺς πταίσει. χαὶ ὃ ἀχρατὴς ἔχει μὲν τὴν 
Pee ἬΕΙ ΝΥ narra aan ᾿ ἐπιστήμην, ὅτι χαχόν ἐστι τὸ πορνεύειν, οὐχ ἐνεργεῖ δὲ περὶ αὐτήν, ὥστε 

ν ἐστιν 25 > 20 ἀπέχεσϑαι τούτου, xat et ἐπιστήμην ἔχει μὲν οὐχ ἐνεργεῖ δέ, 006 

ἄτοπον εἰ παρασυρεὶς ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας πορνεύσει. 
A ΡῚ = / co as ΄ 2 \ ~ a ΄ = ~ A " 

Ezepov ἐπιχείρημα ὅτι δύο τρόποι εἰσὶ τῶν προτάσεων. τῶν γὰρ 
προτάσεων ἣ μέν ἐστι χαϑόλου, ἣ δὲ heen εἴ τις μὲν οὖν γινώσχει THY 

id i ) Ν ν 5, ay ΄ yo 2 2 e at χαϑόλου πρότασιν, xal THY μερικὴν ἐξ ἀνάγχης δυνάμει γινώσχει ἢ ἐνερ 

25 yeta. ἣ γὰρ μεριχὴ πρότασις ὑπὸ τῆς aie προτάσεως περιέχεται. 

[Om 

οὐδὲν οὖν χωλύει πράττειν TAPA THY ἐπιστήμην, ἤτοι παρασφάλλειν 35 

χαὶ πταίειν τὸν ἔχοντα μὲν ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις, χαὶ τὴν χαϑόλου 
2 NZIS τῷ by ΝΥ & i x X th tt ΤΗΝ yy 2 Ξ ~ , \ 

χαὶ THY μερικήν, xal χρώμενον usy τῇ χαϑόλου, ἤτοι ἐνεργοῦντα "περὶ 

τὴν χαϑόλου χαὶ ταύτην γινώσχοντα ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ μὴ peavey τῇ μερι- 
ἴω ἂν ον ΔΝ Se = ἊΣ 80 χῇ, ἤτοι μὴ ἐνεργοῦντα περὶ τὰ μεριχά, ἀλλὰ δυνάμει ταύτην γινώσχοντα. 

τὰ γὰρ ual Exacta πραχτά εἰσιν, ἥτοι περὶ τὰ μεριχὰ πᾶς ἐνεργεῖ, οὐ 
περὶ τὰ χαϑόλου, χαὶ ἐπεὶ περὶ τὰ μερικὰ ἐνεργεῖ, διὰ τοῦτο χαὶ παρα- 40 

σφάλλει τὴν μεριχὴν πρότασιν ἀγνοῶν. εἰ γὰρ γινώσχει μὲν χαϑόλου, ὅτι 
πᾶς ἐλλέβορος ϑανατηφόρος ἐστὶ ual χαϑαίρει, ἀγνοεῖ δὲ τὸ μεριχόν, ὅτι 

ξλλεέβορός ἐστιν, εἶτα eS moose γαγὼν τοῦτο ὡς φάρμαχον, 

) UEPLKOV, οἷον 

ἐλλέβορός ἐστι x 
ΤᾺ \ \ is > > ) \ Si 

χαϑόλου. τὸ μὲν yap ἐστιν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ 
> τα > ie ~ ey, > ree 2- 5 ΄ Ξε τῆς Tak \ st οὖν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὑέν ἐστι τὸ χαϑόλου, τότε ἐξ ἀνάγχης γινώσχει χαὶ 

ν ἄτοπον, ἀλλὰ τότε ἐστὶν ἄτοπον, ὅταν γινώσχων τὸ 

αἱ προσφέρῃ τοῦτόν τινι. διαφέρει δὲ χαὶ τὸ 

ἐπὶ τοῦ πράγματος. 

σ΄ I> 
OTL TOGE 

10 post ποιεῖν add. tov ἐπιστήμονα a: om. B τοῦ Arist.: tov Ba 16 τὸ] τοῦ 

coni. Diels 24 δυνάμει Goce: B: γινώσχει δυνάμει a 28 μὲν scripsi: μὴ Ba 

(μέντοι Aristoteles) 30 ταύτην B: ταύτας a 32 περὶ (alterum) B: om. a 

32. 33 παρασφάλλει a: παρασφαλείη B 3d τοῦτο B: τοῦτον a 
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τὴν μεριχήν. ξαυτὸν γὰρ πάντως οὐδεὶς AyvoE 

πῳ ΠΡ ηβει τὰ ξηρά, χαϑόλου πρότασίς ἐστιν ἐς 
x τοῦτο ἐξ ἀνάγχης γινώσχειν μέλλει χαὶ τὴν μεριχήν, οἷον ὅτι ἐγὼ ξηρός 

εἰμι, xat διὰ τί ἐμοὶ συμφέρει τὰ ξηρά : is οὗτος ξηρός ἐστιν, ἐπεὶ xat 
ἄνϑρωπός ἐστι, χαὶ διὰ τοῦτο opie ἔρει αὐτῷ τά ξηρά. χαὶ πάλιν ἑτέρα 
πρότασις xabddon ἐφ’ ἑαυτοῦ: ὅτι παντὶ ee TW συμφέρει τὰ δίχαια 

\ 

π ἄττειν" ἐξ ἀνάγχ ς οὖν γινώσχξειν μέλλει χαὶι τὰ {LE οιχά ὅτι χαὶ ἐγὼ 
ΚΦ. | ? 

ἄνθρωπός εἰμι" συμφέρει ἄρα χαὶ ἐμοὶ χαὶ τὰ δίχαια πράττειν. ὅταν δὲ 50 

ἐπὶ τοῦ πράγματος ἢ τὸ χαϑόλου, οἷον ὅτι πᾶν ξηρὸν τοιόνδε ἐστίν, 
γ aL > ἘΣ is ᾿ ΄ Ἀν ἐπ ἤτοι ὠφέλιμον, οὔχ ἐξ ἀνάγκης μέλλει γινώσχειν τὸ μεριχόν, ἣ τὸ ὅτι 

δηρὸν τὸ τοιόνδε. παράδειγμά ἐστι τοῦ χαϑόλου τοῦ ἐπὶ τοῦ = 

ὅτι πᾶν μὲν τὸ ξηρὸν τοιόνδε, ἤτοι ὠφέλιμόν ἐστι, γινώσχει, GA 
‘4 ριχόν, ὅτι τόδε τὸ ὁρώμενον τοιόνὸς ἐστίν, ἦτοι ξηρόν, οὐχ ἐξ ἀνάγχης 

μέλλει γινώσχειν, GAR εἰ tHde τὸ δρώμενόν ἐστι τοιόνδε, ee ξηρόν. ἣ 
ἢ eee dee » ae | > ΄ δ 5 \ 1+ οὐχ ἔχει, ἤτοι ἣ | οὐ γινώσχει, ἢ εἰ nat γινώσχει, GAN οὐχ ἐνεργεῖ 191: 

περὶ αὐτό. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ 7 
> 

as ἐλλέβορος χαϑαίρει γινώσχει μέν, ἀλλ᾽ 

εἰ τόδε ἐλλέβορός ἐστιν, οὐχ ἐξ ἀνά iyans υέλλει γινώσχειν. τὸ πᾶς ἐλλέβο- 
Lj » aan \ 7 “3: 

ρος χαϑόλου: χαϑόλου ἐστὶν ἐπὶ τοῦ πράγυατος. χατὰ τοὺς δύο οὖν 

τρόπους τῶν προτάσεων, ἤτοι τὴν χαϑόλου χαὶ με ρικήν, διαφέρειν ἀμή - 

χανον ὅσον, ἤτοι χατὰ πολύ, ὥστε δοχεῖν οὐδὲν ἄτοπον, οὕτως μὲν 5 
=: » ΄ \ s > \ Ges , xX \ 

εἶναι, ἥτοι παρασφάλλειν χαὶ πταίειν, εἰ τὸ χαϑόλου γινώσχει, TO OE με- 

ρικὸν ἀγνοεῖ. χατὰ yap τὸ χαϑόλου οὐδεὶς ἀγνοεῖ, ἀλλὰ χατὰ τὰ μεριχά, 
χαὶ διὰ τοῦτο εἰ ἀγνοῶν τις τὴν μεριχὴν πρότασιν παρασφάλλει, οὐδὲν 

ἄτοπον. ϑαυμαστὸν ag ἐστι χαὶ παράξενον ἄλλως, ἤτοι εἰ γινώσχων 
ον A Ue \ \ ‘ ΄ \ e > \ > >\ τις χαὶ τὸ χαϑόλου χαὶ τὸ μερικὸν παρασφάλλει. χαὶ ὃ ἀἄχρατὴς οὐδὲν 

ἄτοπόν ἐστιν, εἰ γινώσχει μὲν τὸ χαϑόλου. ὅτι τὸ μοιχεύειν χαχόν ἐστι. 
\ μ᾿ ΝΥ > ~ \ ΄ \ ~ > \ WV. τὸ δὲ μεριχὸν ἀγνοῶν χαὶ ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ἡττώμενος, ws ἀγαϑὸν ote- 10 

ται εἶναι τὸ μοιχεύειν, παραπταίει χαὶ oa 

"Ett ἕτερον ἐπιχείρημά τι ἴσον αὐτὸ μὲν ὃν τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι, 20 
aor ὃς ἘΡΕ ΣΥΕΣ ΠΣ clic ane ee a aps MB RA Ε διαφέρει δέ, διότι ἐχεῖ μὲν εἶχε τὴν ἐπιστήμην, ἑχὼν δὲ οὐχ ἐνήργει 
ἐνταῦϑα δὲ ἔχει μὲν thy ἐπιστήμην, ἄχων δὲ οὐχ ἐνεργεῖ. ὑπὸ γὰρ τῆς 

μέϑης ἣ τοῦ ϑυμοῦ κωλύεται ἐνεργῆσαι. ἔτι ὑπάρχει μὲν τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις τὸ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην χατὰ ἄλλον τρόπον τῶν δύο ἐπιχειρημάτων 

τῶν νῦν ῥηϑέντων. ἐν τῷ γὰρ Srey υὲν THY ἐπιστήμην, μὴ XPT- 
, » ~ 4, 2 c ~ Ἁ 

σϑαι δέ, ἤτοι μὴ ἐνεργεῖν δὲ χατ᾽ αὐτὴν τῷ χωλύεσϑαι, δρῶμεν τὴν 

ξξιν διαφέρουσαν, ὥστε χαὶ ἔχειν πως τὴν ἕξιν χαὶ μὴ ἔχειν. οἷον ὃ 50 
> Ch Oe οὖ x ay / rs Sah ΣΟΙ, ἘΝ > ΡΣ ἋΣ δ Os ene Ξ \ \ χαϑεύδων, εἰ ἔστι γεωμέτρης, χαὶ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην βηϑήσεται χαὶ μὴ 
v ca \ \ v ‘ or ΄ Ω.“ . ΟΝ Χ, 2%) 

ἔχειν. ἢ μὲν yap ἔχει τὴν ἕξιν, ῥηϑήσεται ἐπιστήμων, tot ἔχων τὴν 
vr 9 , ‘ ~ \ > 

ἐπιστήμην, ἢ δὲ χωλύεται ὑπὸ τοῦ ὕπνου, ὥστε ἐνεργεῖν χατὰ τὴν ἐπι- 
2 ΄ δ’ ἃ 2 Ξ Δ, "Α > ΄ are S\ \ 

στήμην, οὐχ ἐπιστήμων ῥηϑήσεται yds ἔχειν ἐπιστήμην. ὁμοίως δὲ xat 

παντὶ Aristot.: τὸ παντὶ B: τῷ παντὶ ἃ 0 πρότασις B: πρότασιν a 21 εἶναι Ba 

Aristot. codd. LbOb; εἰδέναι Aristot. vulg. 22 ἀγνοεῖ B: ἐνεργεῖ a 29 ἔτι 

om. a 37 ἔχειν seripsi: ἔχει Ba 40 ἐπιστήμην a: ἐπιστήμων B 
97 
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΄ > ΄ ¢ ῃ 7 Lis We / ee \ 2 ca 6 

0 οἰνωμένος, τοι ὁ μεϑύων, χαὶ ὃ μαινόμενος χαὶ ἔχειν τὴν ἐπιστήμην 12]ν 
΄ ΄ κ X v a = ᾿ 4 - Ps al, Zz ΝΞ ‘ y. τὶ 2 ΕἾ 

βηϑήσεται χαὶ μὴ ἔχειν, εἰ yew BeRote Sty. κε gee ἀρ! ΧΕ ΘΕ ἐπΣ 
στήμην χαὶ τὴν ἕξιν. ῥηϑήσεται ἔχειν ἐπι ἘΠΗ͂Ν δὲ χωλύεται ὑπὸ τῆς 80 

Δ Passa) six Di 48 Os ΝΑ > wr Η Pin ot ‘ μέϑης 7 τῆς μανίας, ὥστε μὴ ἐνεργεῖν χατὰ τὴν οἰχείαν ἐπιστήμην, μὴ 
Vv \ 5 ΄ ς ω.2 \ Ga? ~ Vv 

ἔχειν τὴν ἐπιστήμην ρηϑήσεται. ἀλλὰ χαὶ at ἐν tots πάϑεσιν ὄντες, 

ἤτοι οἱ τοῖς ἀφροδισίοις χατεχόμενοι 7 ὑπὸ τοῦ θυμοῦ, οὕτω διατίϑεν - 

ται ὡς οἵ μεϑύοντες χαὶ ol μαινόμενοι. χεχαρωμένοι γὰρ χαὶ οὗτοι χαὶ 
2 

ὌΝ μεϑύοντες ὑπὸ τῶν ἀφροδισίων εἰσὶ χαὶ ὥσπερ μαϊνόμενοι, ὁμοίως 
χαὶ ὑπὸ τοῦ ϑυμοῦ. οἱ ϑυμοὶ yap χαὶ αἱ ἐπιϑυμίαι τῶν ἀφροδισίων οὐ 80 

μόνον τὴν ψυχὴν ἀλλοιοῦσι χαὶ οἱονεὶ μεϑύειν αὐτὴν παρασχευάζουσιν, 

ἀλλὰ φανερῶς τὸ σῶμα μεϑιστῶσιν, ἤτοι ἀλλοιοῦσιν. εἰ Ὧν pu ὃυ- 

χαὶ 
c Ξ x 2 εὶ [0] ad 8 - o7 Φ wn Q ee a Φ Cc υ S “6 φρ 2 ee κι: [ῳ Cc uv R ς aa {=} Cc iC 

a) 
Cc is) 

oO 
Φ Cc τῇ Εις 

Ὡ 2. € wy ΩΣ 

εἴ τις ἐρᾷ, ἴδοις ἂν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὠχρόν. ὁμοίως δὲ χαὶ οἱ ἐρῶν- 

ς ὑπὸ τοῦ ὑπερβολιχοῦ ἔρωτος εἰς μανίαν ἐτ τράπησαν χαὶ beanies 

ἐγένοντο. δῆλον οὖν ὅτι of ἀχρατεῖς ὁμοίως ἔχουσι τούτοις τοῖς μεϑύ- | 

οὐυσι χαὶ τοῖς μαινομένοις. ὥσπερ γὰρ ot μεϑύοντες χαὶ of μαινόμενοι 40 

ἔχουσι μὲν τὴν ἐπιστήμην, χωλύονται ὃὲ ὑπὸ τῆς μέϑης ἢ τῆς μανίας 

χαὶ ἐνεργῆσαι χατὰ ταύτην, οὕτω χαὶ οἱ ἀχρατεῖς ἔχουσι μὲν τὸν λόγον 

ἐρρωμένον χαὶ γινώσχουσιν, ὅτι χαχόν ἐστι τὸ πορνεύειν, χωλύηνται GE ὑπὸ 

τῆς σφοδρᾶς ἐπιϑυμίας, τῆς αἰσχρᾶς, ἐνεργῆσαι χαϑὼς 6 λύγος προστάττει. 

εἰ δὲ χαὶ λέγουσιν οἱ ἀχρατεῖς τοὺς λόγους τοὺς ἀπὸ τῆς ἐπιστή- 

urs (ἐπιστάμενοι γὰρ οἱ ἀχρατεῖς ὅτι χαχὸν τὸ μοιχεύειν, λέγουσιν ὅτι 
χαχόν ἐστι τὸ μοιχεύειν), οὐδὲν σημεῖον, ἤτοι οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον. 45 

χαὶ γὰρ ot ὄντες ἐν τοῖς πάϑεσι τούτοις, ἤτοι ἐν τῇ μέϑῃ ἢ ἐν μανία, 

ἤτοι οἱ μεϑύοντες χαὶ οἱ μαινόμενοι, λέγουσιν ἀποδείξεις, ἤτοι ἀποδειχτι- 
δι᾿ Ἃ > , > ~ ar [4 / 

χοὺς συλλογισμοὺς χαὶ λόγους tod "Euredoxdgovc, οὐ νοοῦσι δὲ τί λέγου- 

σιν. ἐν: δὲ χαὶ οἱ παῖδες οἱ νῦν πρῶτον ἀρξάμενοι μανϑάνειν συνεί- 

ρουσι μὲν χαὶ λέγουσι “μῆνιν ἄειδε Veo’, οὔπω δὲ ἴσασι χαὶ νοοῦσι τί 
λέγουσι. Get γὰρ συμφῦναι, ἥτοι δεῖξιν λαβεῖν πρῶτον τῶν μαϑημά- 

των χαὶ οἱονεὶ φύσιν (eyes τὴν ἕξιν ἐν αὐτοῖς, xat οὕτως ἕξουσι xat 50 

τὸ νοεῖν ἃ λέγουσι. τοῦτο δέ, ἤτοι τὸ λαβεῖν ἕξιν τῶν μαϑημάτων, διὰ 
ypovov πολλοῦ χαὶ χόπου γίνετα!. χαὶ χαϑάπερ ot ὑποχρινόμενοι λέγουσι 

x Vv ~ ΄ c > , , se Bal “ ? ΄ ΡΣ 

υὲν ἔπη τοῦ Θμήρου, ὑπεισδυόμενοι πρόσωπον ‘Hxtopos ἢ ᾿Αχιλλέως, οὐ 
μέντοι γε δὲ νοοῦσι τί λέγουσιν, οὕτω χαὶ οἱ ἀχρατεῖς λέγουσι μέν, ὅτι 

χαχύόν ἐστι τὸ ee σχοτιζόμενοι δὲ ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν οὐ 

δύνανται νοῆσαι τί λέγουσι, χαὶ ἐπεὶ οὐ νοοῦσι τί λέγουσιν, οὐχ ἄτοπόν 
- εὐ Σ 2 i, ‘Na vate if - 199 ἐστιν, st παρασφάλλουσι, xat thy μοιχείαν ὡς | ἀγαϑὸν νομίζοντες 122r 

΄ ~ τ κ᾿ > ,ὔ ς. ὃ , ~ =~ » 

πράττουσι. τοῦτο οὖν τὸ ἐπιχείρημα ὃ ᾿Αριστοτέλης μᾶλλον τῶν ἄλλων 

ἐπιχειρημάτων ἀποδέχεται. 

μεϑιστῶσιν Ba et Arist. cod. Mb: μεϑιστᾶσιν Arist. vulg. 18 xat ἐνεργῆσαι B: 

ἐνεργῆσαι a 20 αἰσχρᾶς ἐπιϑυμίας τῆς σφοδρᾶς a 28 μῆνιν] Homer. Il. A 1 

39 συμφύναι B: συμφυῆ εἶναι a Ὁ] τοῦτο Ba et Arist. codd. KbMb: τούτῳ 

Arist. vulg. 
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, 

Τῶν δοξῶν ἢ μέν ἐστι χαϑόλου, ἢ δὲ ἑτέρα περὶ τὰ xa ἔχαστα, 122 
ἥτοι μερικά, ὡντινῶν τῶν μεριχῶν τῶν μὲν ὁρατῶν ἢ αἴσϑησις, ἤτοι 
ἣ ὅρασις, ἐστὶ χυρία χαὶ ἀντιληπτιχή. ὅταν δὲ μία γένηται ἐξ αὐ- 
τῶν συμπλαχέντων, τῆς τε χαϑόλου χαὶ τῆς μεριχῆς, ἤτοι ὅταν δὲ μίξῃς 
τὴν μεριχὴν δόξαν χαὶ τὴν χαϑόλου χαὶ συλλογίζῃ, ἀνάγχη ἐπί τινων φά- 

VOL, ἥτοι ὁμολογεῖν χαὶ φάσχειν τὸ συμπέρασμα, οἷον ὅταν ὦσιν αἱ προ- 
ua Ὁ Ἃ, > e >) ΄ x v oe ¢ » ὃ 'ο ΤῚΝ ΄ yy 

TAGELS OLAVOTTLXAL, οἷον O WKXPATYS AVUOWTOS, GO AVUPWTOS CWOV, ὁ 2W- 

χράτης apa ζῷον. ἐνταῦϑα od δεῖ πρᾶξαι τὸ συμπέρασμα, ἐν δὲ ταῖς 
ποιητιχαῖς, ἥτοι εἰ GF ὦσιν αἱ δόξαι ποιητιχαί, ἥτοι πραχτιχαί, οὐ δεῖ 
τὸ συμπέρασμα φάναι ἀλλὰ πρᾶξαι. οἷον εἰ εἴπω, τόδε γλυχύ ἐστι, παν- 

τὸς δὲ γλυχέος ἀπογεύεσϑαι det’ ὥς ἕν TL, ἐπεὶ τὸ συμπέρασυα ἀπὸ τῶν 

xa) ἔχαστα, ἤτοι μεριχῶν ἐστι χαὶ πραχτῶν, ἀνάγχη τὸν συλλογιζόμενον 
» > > ΄ τὴ ΄, - 

εἴ που δύναται χαὶ οὐ παρά τινος χωλύετα! χαὶ ἐμποδίζεται, ἅμα τοῦτο 
πρᾶξαι χαὶ ἀπογεύσασϑαι τοῦδε τοῦ γλυχέος. ὅταν οὖν ἣ μὲν χαϑόλου 
a/F ΄ > Ta. og) ΄ ΄ oa δ τοῖν N ΄ 5 ΄ π ..Ὁ 
δόξα χωλύῃ ἀπογεύεσθαι, ἢ λέγουσα, ὅτι οὐδενὸς γλυχέος ἀπογεύεσθαι δεῖ, 
΄ >) »» Vv ¢ Qs Ὁ» ἌΜΑ ~ \ \ ens >. 

ἢ ὃ ἄλλη, ἤτοι ἢ χαϑόλου δόξα λέγῃ πᾶν τὸ γλυκὺ ἡδὺ. ἔστι δὲ 
“ \ \ / σ ΓΝ 2 ᾿ ee led a. ΄ : \ R/F 2 = Ἄ ay v 

AGL μεριχὴ δόξα, ὅτι τόδε γλυχύ: αὕτη Oe ἢ μεριχὴ δόξα ἐνεργεῖ, ἥτοι 
περὶ αὐτὴν τὴν μεριχὴν δόξαν ἅπασαν ἐνεργεῖ. τύχῃ δὲ χαὶ ἐπιϑυμία 

ἐνοῦσα χαὶ ἣ ἀναγχάζουσαά σε τοῦδε τοῦ γλυχέος ἀπογεύεσθαι. ἢ μέν, 
ν Ὁ fd Ὁ» ΄ ; σ DNS 4 > at C a ~ 

ἤτοι ἢ χαϑόλου δόξα, ἢ λέγουσα, ὅτι οὐδενὸς γλυχέος ἀπογεύεσϑαι δεῖ, 

χελεύει φεύγειν τόδε τὸ ηὸὺ χαὶ μὴ ἀπογεύεσϑαι τούτου, ἣ δὲ ἐπιϑυ- 
μία ἄγει χαὶ παραχινεῖ σε χαὶ ἄχοντα ἀπογεύσασϑαι τοῦδε τοῦ γλυχέος. 

ἢ γὰρ ἐπιϑυμία οὐ μόνον παραχινεῖ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ χαὶ ἕχαστον τῶν 
μορίων τοῦ σώματος χινεῖ, ὥστε χαταντῆσαι χαὶ φϑάσαι εἰς τὸ ὀρεχτὸν 

χαὶ τούτου ἀπογεύσασϑαι. ὥστε συμβαίνει ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ χαϑόλου, 

ὅτι οὐδενὸς γλυχέος ἀπογεύεσθαι δεῖ, ual ὑπὸ τὴς δόξης τῆς μεριχῆς, 

ὅτι τόδε γλυχύ ἐστιν, ἀχρατεύεσϑαί πως. εἶπε ὃὲ τὸ πως ἵνα δείξῃ, ὅτι 

οὐχ ἀμέσως ἀχρατεύεται ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ χαϑόλου χαὶ τῆς μεριχῆς 

δόξης, ἀλλὰ διὰ μέσης τῆς ἐπιϑυμίας, ἣ ἐναντία ποιεῖ τὴν δόξαν τὴν χα- 
ϑόλου καὶ τὴν μεριχήν. οὐκ ἐναντία δέ ἐστι xalP αὑτὸ ἣ δόξα ἢ με- 
pray, ἣ λέγουσα ὅτι τόδε γλυχύ ἐστι, τῷ λόγῳ τῷ χαϑόλου, τῷ λέγοντι 

> b) ed > , Ψ , 

οὐδενὸς γλυχέος ἀπογεύεσϑαι δεῖ. ποιὰν γὰρ ἐναντιότητα ἔχουσι, γίνονται 
δὲ ἐναντία χατὰ συμβεβηχός. διότι γὰρ συμβέβηχε τῇ ἐπιϑυμίᾳ συνελ- 

ϑεῖν τῇ μεριχῇ δόξῃ χαὶ χαταναγχάσαι τὴν γεῦσιν γεύσασϑαι τοῦδε τοῦ A naa cheat tl | hata | 
΄ ΄ \ > / ig 7/7 c Ἁ \ (-- , ξ΄ 

Ἰλυχέος, τούτου χάριν εἰσὶν ἐναντία ἢ δόξα ἢ μεριχὴ χαὶ ἢ χαϑόλου. ἣ 

yao ἐπιϑυμία ἐστὶν ἢ ποιοῦσα ταῦτα ἐναντία, ἥτοι τὸν λόγον τὸν καϑό- 
hov χαὶ τὴν δόξαν τὴν μεριχήν, GAR οὐχὶ ἣ δόξα ἣ μεριχὴ αὐτὴ χαϑ᾽ » i%s ye irr i 

ὑτήν ἐστιν ἐναντία τῷ ὀρϑῷ λό nto. τῷ χαϑόλου. ὥστε ὃ axpa- αὑτήν ἐστιν tia τῷ ὀρϑῷ λόγῳ, ἤ ἢ χαϑόλου. τε ρ 

τὴς ἔχει μὲν τὸν λόγον τὸν χαϑόλου, ὅτι χαχόν ἐστι τὸ μοιχεύειν, χαὶ 

2 μεριχά B: μεριχή a 11 ἕν τι ἃ et Aristoteles: ὄντι Β 15 χωλύη 

χωλύει ἃ 10 λέγη Β: λέγει ἃ 17 μεριχὴ B: ἡ μεριχὴ ἃ 
17 et 18 ἐνεργεῖ a: ἐνεργῆ B 22 oe B: om. a 36 ἐναντία B: 

αντίαι ἃ 

15 

}" 
ue 

30 

30 

B: 

ἐγ- 
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swweboxet χαὶ τὸ μεριχόν, ὅτι τόδε μοιχεία, ὑπὸ ὃὲ τῆς ἐπιϑυμίας ἄχων 122r 

παραχινεῖται χαὶ μοιχεύει. ὥστε χαὶ τὰ ϑηρία διὰ τοῦτο οὐ λέγεται 

ἀχρατῆ, διότι οὐχ ἔχουσι τὴν καϑόλου ὑπόληψιν, ἥτοι Ἰνῶσιν, ἥτοι 

τὸν λόγον τὸν χαϑόλου, ἀλλὰ τῶν μεριχῶν ἔχουσι μνήμην ἢ φαντασίαν. 
» ΄ Vv ie OF, ~a> ~ ΄ ΛΝ \ wh INN X , 

οἷον 6 ὄνος ἐνέπεσε τῷδε τῷ βοϑύνῳ, διὸ καὶ ἔχτοτε ἰδὼν τὸν βόϑυνον 4 

ee ὅτι ἐχεῖ ἔπεσε καὶ ἀποφεύγει αὐτόν. ὃ δὲ ἀχρατὴς τὸν λόγον 

τὸν χαϑόλου ἔχων ὑπὸ ΕἸ: ἐπιϑυμίας ἀχρατεύεται χαὶ παραβαίνει αὐτὸν 

χαὶ οἱονεὶ ἀγνοεῖ αὐτὸν ἐν οἷς μοιχεύει. | 
ἐς aa acy AS ε Creat , y 

Πῶς δὲ λύεται ἢ ἄγνοια τοῦ ἀχρατοῦς, ὁ αὐτὸς λόγος, τοι 122% 

4 αὐτὴ αἰτία ἐστί, ual ἐπὶ τοῦδε τοῦ πάϑους, ἤτοι τῆς ἀχρασίας, καὶ 

οὐχ ἴδιος, ἤτοι οὐχ ἕτερος ἀλλ᾽ ὁ αὐτός ἐστιν, ὃς ἦν χαὶ ἐπὶ τοῦ με- 

ϑύοντος, ὅντινα δὴ τὸν λόγον, ἤτοι ἥν τινα δὴ τὴν αἰτίαν, δεῖ ζητῆσαι 

φυσιολόγον χαὶ μαϑεῖν παρ᾽ αὐτοῦ. ἐχεῖνος γὰρ ὃ φυσιολόγος ἀχριβῶς 

οἷδε, ποῖον μόριον τῆς ψυχῆς πάσχει χαὶ ποία δύναμις αὐτῆς πάσχει. 

ὥσπερ οὖν εἴ τίς ἐστι Ypapparinae, εἶτα μεϑύσοι, ἀνέρχονται ἀναϑυμιάσεις 

χαὶ τὸν νοῦν συσχοτίζουσι χαὶ μέχρις οὗ ἐπικρατεῖ ἢ ἀναϑυμίασις, οὐ δύ- 

ναται ὡς γραμματικὸς ἐνεργῆσαι, μετὰ δὲ τὸ λυϑῆναι τὴν ἀναϑυμίασιν, 

τότε χαὶ ἐνεργεῖ, οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀχρατοῦς: γινώσχει μέν, ὅτι χαχόν 

ἐστι τὸ μοιχεύειν, ὑπὸ δὲ τῆς ἐπιϑυμίας τῆς ἄγαν χαροῦται 6 νοῦς αὐὖ- 

τοῦ χαὶ ἀπόλλυσι τὴν τοιαύτην γνῶσιν χαὶ ἐπιστήμην, μέχρις οὗ χρατεῖ 

ἢ ἐπιϑυμία ἢ σφόδρα, μετὰ δὲ τὸ διαλυϑῆναι τὴν ἐπιϑυμίαν ἐχείνην τὴν 

σφοδρὰν εὐϑὺς διαλύεται χαὶ ἢ ἄγνοια χαὶ πάλιν τὴν ἐπιστήμην χαὶ γνῶ- 

σιν, ἣν εἶχε περὶ τοῦ μοιχεύειν, ᾿ἐπαναλαμβάνει, ὅτι χαχόν ἐστι τὸ μοι- 

χεύει.. ἐπεὶ δὲ ἢ τελευταία πρότασις, ἥτοι ἢ μεριχὴ δόξα γνῶσίς 

ἐστι τοῦ αἰσϑητοῦ, ἤτοι τοῦ βερικοῦ, a αὕτη δὲ ἢ μεριχὴ δόξα χυρία 

ἐστίν,. ἤτοι ἀρχὴ τῶν THA ἀξεων, ταύτην δὲ τὴν μεριχὴν δόξαν, ὅτι χα- 

χύν ἐστι τὸ βοϊχεύειν ἢ οὐχ ἔχει, ἤτοι οὐ γινώσχει 6 ἀχρατὴς ἐν τῷ 

πάϑει WV, ἥτοι ἐν οἷς Ποχεῦ ἤει, 7 οὕτως τὶ αὐτήν, ὥστε οὐχ΄ ἣν ἐπ 

στασϑαι, ἤτοι ὥστε μὴ ἐπίστασϑαι αὐτὴν χαὶ γινώσχειν χαὶ ἐν νῷ ἔχειν. 

ἀλλ ὥσπερ ὃ μεϑύων λέγει μὲν τὰ ἔπη τοῦ ᾿Εμπεδοχλέους, οὐχ ἐπί- 

σταται δὲ τί λέγει; οὕτως χαὶ ὁ ἀχρατὴς sey μέν, ὅτι ἢ μοιχεία αὕτη 

χαχόν ἐστιν, οὐ γινῴσχει δὲ τί λέγει, χαὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸν ἔσχατον 

ὅρον, ἤτοι τὴν μεριχὴν πρότασιν χαϑόλου μηδὲ δοχεῖν αὐτὴν εἶναι ἐπι- 

στημονιχὴν ὁμοίως τοῖς χαϑόλου. ἢ γὰρ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου ἐσ τίν, 

οὐ τῶν U μερικῶν, χαὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ἐπιστημονιχή. οὐχ ἔστιν Secs 
a Ξ ἊΝ ἕω sara μὴ ἔχων, ὅτι τόδε χαχόν ἐστι, παρασφάλλει χαὶ π 

5 

ἐπεὶ γὰρ ἢ ἐπιστήμη τῶν χαϑόλου ἐστίν, οὐχ ἐνε | ie ρ ἴω] R x AS) 
RQ a 

* SS Os -e 

--: 
[0] 

ve 

on 

neg Os 

a - w 

περὶ τὰ saison! ἀλλὰ τὰ μεριχά, THY OF μεριχῶν ἐπιστήμη οὐχ ἔστι, 
dS 

περὶ δὲ τὰ μερικὰ σφάλλει ὃ ἀχρατής, οὐ περὶ τὰ χαϑόλου, οὐχ ἔστιν 

ἄτοπον εἰ σφάλλει ὁ ἀχρατὴς οὐχ ἐπιστήμην ἔχων. τότε γὰρ ἣν ἄτοπον, 

10 

25 

5 : : . έ Ε ; ἢ, Ἂ. 
1 τὸ μεριχὸν Β: τὸν μερικὸν ἃ 2 παρακινεῖται B: χινεῖται a 5 βοϑύνω Β: βόϑρῳ ἃ 

διὸ ἃ: δὶς Β βόϑυνον Β: βόϑρον ἃ 16 συσχοτίζουσι B: σχοτίζουσι a 29 νῷ 
ry 
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εἰ περὶ ta χαϑόλου ἐσφάλη, ὧν χαὶ thy ἐπιστήμην ἔχει: ἐπεὶ δὲ περὶ 122v 
τὰ μεριχὰ σφάλλει, οὐδέν ἐστιν ἄτοπον. τῶν γὰρ μεριχῶν ἐπιστήμη οὐχ 
ἔστι. χαὶ ἔοιχε συμβαίνειν ὃ ἐζήτει ὁ Σωχράτης. ὁ γὰρ Σωχράτης 

ἔλεγεν, ἀδύνατον εἶναί τινα ἔχοντα ἐπιστήμην παρασφάλλεσϑαι χατὰ τὴν 
5 οἰκείαν ἐπιστήμην ἣν ἔχει: τοῦτο συμβαίνει χἀνταῦϑα. 6 γὰρ ἀχρατὴς 

οὐ σφάλλει περὶ τὰ χαϑόλου, ὧν χαὶ τὴν ἐπιστήμην ἔχει, ἀλλὰ περὶ τὰ 80 

μεριχά, ὧν οὐχ ἔστιν ἐπιστήμη. οὐ γὰρ τῆς ἐπιστήμης παρούσης, ἣ χυρία 

OS, ἥτοι, ἥττᾶται ὃ ἀχρατὴς o- τὶ Ὡς a] πάντων ἐστὶ χαὶ χρατοῦσα, γίνεται τ 

ὑπὸ τοῦ πάϑους, οὐδὲ ἢ αὐτὴ ἐπιστήμη περιέλχεται καὶ σύρεται ὑπὸ 

10 τῆς ἐπιϑυμίας, GAR ἢ αἰσϑητιχή, ἤτοι ἢ μερικχὴ δόξα ἧττᾶται ὑπὸ τῆς 
ἐπιϑυμίας. περὶ γὰρ ταύτην σφάλλει ὃ ἀχρατὴς χαὶ ταύτης, τῆς μεριχῆς 
δόξης παρούσης, ἧἥττᾶται ὑπὸ τοῦ πάϑους. τὸν γὰρ λόγον τὸν χαϑόλου 

λέγει μόνον, χαὶ τῷ ἀέρι διαλύεται, περὶ δὲ τὰ μεριχὰ ἐνεργεῖ. περὶ μὲν 86 
τοῦ εἴτε εἰδὼς 6 ἀχρατὴς ἡττᾶται εἴτε μὴ eld 

15 πῶς οἶδεν, apa γε χατὰ ἐπιστήμην ἢ δόξαν, b 

Πότερον δὲ ἔστι τις ἀχρατὴς ἁπλῶς, ἤτοι ἄνευ ΤΑΝ τῆ λε- 

γόμενος, ἤτοι ἀχρατὴς μόνον, ἢ πάντες λέγονται ἀχρατεῖς χατὰ μέρος, 50 

ἥτοι μετὰ προσϑήχης ἀχρατεῖς ϑυμοῦ, ἀχρατεῖς ὀργῆς, χαὶ εἰ ἔστιν ἀχρα- 
τὴς ἄνευ προσϑήχης, λεχτέον περὶ ποῖα ὑποχείμενα χαταγίνεται ὁ χυρίως 

20 ἀχρατὴς ὁ ἄνευ προσϑήχης λεγόμενος. ποιεῖται διαίρεσιν τῶν ἡδέων, ἵνα 

εἴπῃ περὶ ποῖα ἡδέα χαταγίνεται ὃ ἀχρατὴς χαί φησιν, ὅτι τῶν ἡδέων 
ςὉ 7 (τῶν) ποιούντων ἡἧδονὴν τὰ μέν εἰσιν ἀναγκαῖα (ἀναγκαῖα δὲ λέγω ἥδέα 

τὰ σωματιχά, τὰ περὶ τροφάς, οἷον τὸ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν συμμέτρως). | 
> ~ \ cars v ’ ἥν ε < - 

ἀναγχαῖόν ἐστι χαὶ δύ. ἔστι yap χαὶ ἐν τούτοις ὑπερβολή, ἥτις ἐστὶ 198: 

ρ xopov ἐσϑίξιν χαὶ πίνειν ψεχτόν ἐστιν. Guotws δὲ 25 atl τὸ γὰρ OTE 

χαὶ τὰ ἀφροδίσια ἡδέα εἰσι χαὶ ἀναγχαῖα τοῖς ἔχουσι λιϑῖτιν νόσον 7 νε- 

φρῖτιν, τὰ δὲ οἷον τιμὴ πλοῦτος νίκη ἀναγχαῖα μὲν οὔχ εἰσιν, αἱρετὰ 

δὲ xa abta. πάντες γὰρ αἱροῦνται πλουτεῖν νιχᾶν χαὶ τὰ τοιαῦτα τῶν 

ἀγαϑῶν, οἷον χτήματα δόξαν δυναστείαν. τοὺς μὲν ὑπερβάλλοντας 5 

30 πρὸς ταῦτα, ἤτοι τοὺς ὑπερβολιχῶς ζητοῦντας πλουτεῖν χαὶ νιχᾶν χαὶ do- 
ξάζεσϑαι χαὶ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. 6 γὰρ ὀρϑὸς λόγος προστάττει συμ.- 
μέτρως ἐπιζητεῖν χαὶ πλουτεῖν χαὶ νιχᾶν. οἱ ὃς παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον 

\ 5 > ~ ΕΣ ΄ ΟΡ ΑΝ \ ΄ γον , \ > , ee ~ 

τὸν ἐν αὐτοῖς, ἤτοι πλούτῳ δόξῃ χαὶ ὑπερβαλλόντως χαὶ ἀμέτρως ζητοῦν- 

ες πλουτεῖν χαὶ νιχᾶν, Ol τοιοῦτοι οὐ λέγονται ἀχρατεῖς ἁπλῶς, ἥτοι 

35 ἄνευ προσϑήχης, ἀλλὰ ae ἐν gL προστιϑέαμεν γὰρ ἀχρατεῖς χρη- 10 

ἘΣ aa ee Ww dina Bats χέρδους. δέ, ἤτοι ἄνευ δὲ προσϑήχης, οὐ λέγο- 

μεν αὐτοὺς μόνον ἀχρατεῖς, ὡς ge a: ὄντας τοῦ χυρίως ἀχρατοῦς τοῦ 

ἄνευ προσϑήχης, χαὶ λεγομένους χαὶ αὐτοὺς ἀχρατεῖς xa? ὁμοιότητα 

ἐχείνου τοῦ χυρίως ἀχρατοῦς. ὥσπερ γὰρ οἱ χυρίως ἀχρατεῖς λέγονται 
40 ἀχρατεῖς διὰ τὸ ὑπερβολικῶς χρᾶσϑαι τοῖς ἀφροδισίοις, οὕτω χαὶ οὗτοι 

10 δόξα Β: διότι ἃ 15 χατὰ ἐπιστήμην B: ἐπιστήμην ἔχων ἃ 22 τῶν ποιούντων 

a: ποιούντων Β 20 ψεχτή ἃ: ψεχτόν B 36 ἄνευ δὲ Β: ἄνευ a 39 ἐχείνου 

B: om. a 



494 ANONYMUS IN ETH. NICOM. VII 6 [Arist. p. 1147>35—1148 413] 

10 

15 

20 

30 

35 

40 

ὃ ὡς B: ot a 15 ἁπλῶς a: ἄλλως B ἀχρατὴς a: ἀχρατεῖς B 18 
ἢ ἃ 32 ἐστι scripsi: ἦ Β: ἢ ἃ 33 ὀργῆς Β: τῆς ὀργῆς a 

΄ > ~ ¢ \ Ὧ 7 ΄ a ~ τ ἐν. 3 ἔγονται ἀχρατεῖς ot μετὰ προσϑήχης ὡς ὑπερβολιχῶς χαὶ ἀμέτρως ἀσπα- 123 
ζόμενοι νιχᾶν καὶ πλουτεῖν. ee δὲ ὅτι ἐχεῖνοι of περὶ τὰ ἀφρο- 15 
δίσια λέγονται μόνον ἀχρατεῖς, οὗτοι δὲ ὡς περὶ τὰς τιμὰς χαὶ νίχας χαὶ 
πλοῦτον μετὰ προσϑήχης λέγονται ἀχρατεῖς. ἔχουσι δὲ ὁμοιότητά τινα 
χατὰ τὸ ὑπερβολικόν. ὥσπερ χαὶ ἦν τις νιχήσας εἰς τὰ Ὀλύμπια, χαὶ 
ΜΨΜ v Ss 6 Qo ~ > fs _ 4 Ἃ I] ΄ > , ἤχουεν ᾿Ανῦρωπος, ὥσπερ ὃ δεῖνα ἀχούει Σωχράτης 7 Πλάτων. ἐχείνου 

\ ΄ Ν i? v » Aw Ὁ v \ ~ A γὰρ ὃ χοινὸς λόγος, ἤτοι 6 χαϑόλου avbpwnos, ἤτοι τὸ ζῷον λογιχὸν 
ὕνητόν, μικρὸν διέφερε τοῦ ἰδίου ὀνόματος: ἄνθρωπος yao χαὶ οὗτος 
Tove μιχρὰ γάρ τις προσϑήχη ποιεῖ τὴν διαφοράν. of μέλλοντες γὰρ 
δηλῶσαι αὐτὸν χαὶ διαχωρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ χαϑόλου προσετίϑουν, ὅτι 

s 

ὃ ἄνϑρωπος ὁ τὰ Ὀλύμπια νενιχηχώς. ἀλλ᾽ ὅμως εἰ χαὶ μιχρῷ διέ- 
φέρεν ὃ ἄνθρωπος τοῦ χαϑόλου ἀνθρώπου χαὶ ὁμοιότητα εἶχόν τινα, 

2 2 σ σ Ἂν» ΄ , uv ~ 5 , ~ ἀλλ΄ ὅμως ἕτερος ἣν ὃ χαϑόλου ἄνϑρωπος tod ἀνϑρώπου tod νενιχη- 
΄ sete) fe τις \ 5.5. r δος oN , v , χότος τὰ Ὀλύμπια. οὗτος γὰρ αἰσϑητός, ὃ δὲ χαϑόλου ἄνϑρωπος νοητός. 

οὕτω xal ὃ ἁπλῶς ἀχρατὴς χαὶ of μετὰ προσϑήχης ἀχρατεῖς “λεγόμενοι 
ὁμοιότητα μὲν ἔχουσί τινα, διαφέρουσι δὲ χατὰ τὰ ὑποχείμενα, χαὶ ἕτεροι 90 
οὗτοί εἰσιν ἐχείνου. 

Ὅτι δέ εἰσιν ἕτεροι, σημεῖον, ἤτοι δῆλον. ἢ μὲν γὰρ ἀχρασί Tt de εἰσιν ἕτεροι, σημεῖον, ἤτοι δῆλον. ἣ μὲν γὰρ ἀχρασία 
ψέγεται οὐ μόνον ὡς ἁμαρτία χαὶ ὡς ἐχπίπτουσα τοῦ ὀρϑοῦ λόγου ἀλλὰ 
χαὶ ὡς χαχία, 7 ἁπλῶς, ἤτοι τελεία χαχία 7 χατὰ μέρος τι, ἢ ἐγγί- 40 
ζουσα τῇ χαχίᾳ, χαϑὸ 7 μὲν χαχία τ τὸν λύγον διεφϑαρμένον, ἢ δὲ 
ἀχρασία ἔχει τὸν λόγον ἐρρωμένον: οὐχ ἔστιν Ἷ ἀχρασία τελεία χαχία, 
ἀλλ᾽ ἐγγίζει τῇ χαχίᾳ. οὐδεὶς δὲ τούτων τῶν μετὰ Poet λεγομένων 
ἀχρατῶν τῶν περὶ τιμὴν χαὶ πλοῦτον χαταγινομένων τ: ἀπὸ δὲ τῶν 
χαταγινομένων περὶ τὰς σωματιχὰς ἀπολαύσεις, ἤτοι περὶ τὰς ἐν 
Ὁ ~ cn , Vv \ A >) as Ξ i a on x ͵ 5 Ἂ Ἁ ἁφῇ ἥδονάς, ἤτοι περὶ τὰ ἀφροδίσια, περὶ ἃ λέγομεν τὸν a 
ἀχόλαστον χαταγίνεσϑαι, ὃ διώχων τὰς ὑπερβολὰς τῶν τυ ἤτοι τὸ 45 

ὑπερβολιχῶς ἀφροδισιάζεσϑαι, οὐχὶ ἐν τῷ προαιρεῖσϑαι, 7 ἥτοι ἀπροαιρέτως, 
UA ΄ \ ~ ~ vw ’, Seo yo X 3 χαὶ φεύγων τὰς ὑπερβολὰς τῶν λυπηρῶν, ἥτοι πείνης χαὶ δίψης. χαὶ ἐπι- 

ζητῶν τὰς ὑπερβολὰς πάντων τῶν περὶ ἁφὴν καὶ γεῦσιν παρὰ τὴν 
προαίρεσιν καὶ παρὰ τὴν διάνοιαν, ἤτοι παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον, ἀχρατής 
ἐστι ἁπλῶς ἄνευ προσϑήχης χαὶ οὐ χατὰ πρόσϑεσιν. ὅτι περὶ τάδε, ἤτοι 
ὅτι ἀχρατὴς ὀργῆς ἐστιν. ὅτι ἀχρατὴς ϑυμοῦ ἀλλ᾽ ἁπλῶς μόνον, ἤτοι 
ἄνευ προσϑήχης ἀχρατής. 6 δὲ μετὰ προαιρέσεως ζητῶν τὰς ἡδονὰς λέ- 50 

γεται ἀκόλαστος. 6 γὰρ ἀχρατὴς ἔχει τὸν λόγον ἐρρωμένον, ἀπροαιρέτως 
ον \ Vv [4 Ἁ ~ >) C ἦν, σ ts Si 3 la Ὁ ΄ Of χαὶ ἄχων ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ἕλχεται, ὃ GE ἀχόλαστος διεφθαρμένον 
ἔχει τὸν λόγον. σημεῖον δέ, ὅτι ὃ χυρίως ἀχρατὴς οὗτός ἐστιν ὃ περὶ 
τὰς σωματιχὰς ἣδονάς, ee περὶ τὰ cise χαταγινόμενος, διότι 

\ 4 Χ 

χαὶ οἱ αἀχόλαστοι περὶ ταύτας, ἥτοι περὶ τὰς σωματιχὰς sede Ἤτοι περι 

bis , 

τὰ ἀφροδίσια, χαταγίνονται. περὶ δὲ οὐδεμίαν ἐχείνων, ἤτοι ϑυ μὸν ie 123 

axpatets a 39. 40 περὶ τὰ B: ὁ περὶ τὰ ἃ 



10 

15 

τῷ qn 

30 

40 

5 λέγει B: λέγεται a οὐδένα a: οὐδ᾽ ἄνευ corr. rubro ex οὐδένα B 23 et 24 

Get 

39 
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e ἐπιϑυμίαν, tor οὐ χαταγίνεται δὲ ὃ 

τιμὴν 7 ὀργήν: ὥστε χυρίως ἀχρατής ἐστιν, ὃς περὶ τὰ αὐτὰ χαταγίνε- 

ται περὶ ἃ χαὶ ὃ ἀχόλαστος, Hee περὶ τὰ πω διὸ χαὶ ἄνευ wise 

ϑήχης ἀχρατὴς λέγεται, χαὶ ἐπεὶ περὶ τὰ αὐτὰ ὑποχείμενα χαταγίνονται, διὰ 
τοῦτο τὸν αὐτὸν εἶναι λέγει ἀχρατῇ χαὶ ἀχόλαστον, ἀλλ᾽ οὐδένα ἐχείνων, 

ἤτοι τῶν μετὰ προσϑήχης ἀχρατῶν ταὐτὸν εἶναι λέγουσι τῷ ἀχολάστῳ. 

διὰ τοῦτο λέγουσι τὸν ἐγχρατῇ χαὶ τὸν σώφρονα ταὐτὸν χαὶ τὸν ἀχρατῆ 
χαὶ ἀχόλαστον ταὐτόν, διότι περὶ τὰς αὐτὰς ἡδονὰς χαταγίνονται, ἥτοι περὶ 
τὰ Ερροδισια πως. εἶπε δὲ τὸ πως, ἵνα δείξῃ, ὅτι εἰ χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ 

ἃ) > 

ὑποχείμενα χαταγίνεται ὃ ἀχρατὴς χαὶ χόλαστος, ἀλλ οὐχ ὁμοίως. OAK rey 

ot μέν, ἥτοι οἱ ἀχόλαστοι, ποτ ΠΡ τὸ χαχόν, ἥτοι ὡς 
τοῦτο αὐτὸ πρβαίρεσιν ἔχοντες, ἅτε χαὶ τὸν λόγον ἔχοντες ἐφθαρμένον, 

οἱ δέ, ae οἱ ἀχρατεῖς, οὐ προαιρούμενοι, ἥτοι ἀπροαιρέτως πράττουσι 
τὸ χαχόν, μὴ τοῦτο αὐτὸ προαίρεσιν ἔχοντες ἀλλὰ τὸ ἀγαϑόν, ἅτε τὸν 

λόγον ἐρρωμένον ἔχοντες, ὑπὸ ὃὲ τῆς ἐπιϑυμίας χαὶ ἄχων ἡττώμενος 

πράττει τὸ χαχόν. διὸ χαὶ μᾶλλον ὁ ἀχόλαστός ἐστι χείρων χαὶ ἀχόλαστος 
x 5 , ty Le \ MS > ~ yy NX ΄ τι Pe, 

βηϑήσεται, ὃς χαὶ τ ἐπιϑυμῶν 7 ileal a, ἥτοι ἢ Bea τι ἐπιϑυμῶν 
—_ 

thet ὑπερβολικῶς ἀφροδισιάζεσϑαι. χαὶ φεύγει τὸ μετρίως, tor μιχρόν δ" Ι ἘΠ ΤῚΣ 

t, λυπηϑῆναι. παρὸ τοῦτον, ἤτοι τὸν axpati,, aes χείρονα, ὃς ὑπὸ 

ce σφοδρᾶς ἐπιϑυμίας ἡρτηϑεὶς πράττει τὸ χαχὸν ἀπροαιρέτως. εἰ γὰρ 

6 ἀχόλαστος μηδ᾽ ὅλως ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ἐνοχλούμενος φιλεῖ ἀφροδι- 

σιάζειν ὑπερβολιχῶς, εἰ προσγένηται αὐτῷ arial ἐπ αν cul ἤτοι σφη- 
Opa, τί ἂν ποιήσει; ὁμοίως δὲ χαὶ εἰ toe σφοδρῶς διὰ τὸ στερηϑῆναι 
ἄρτου πέντε ἡμέρας, πάντως ἂν ἀϑέμιτόν τι ποιήσει. 

Μέλλων διδάξαι περὶ ϑηριωδίας πρῶτον προαναχρούεται τὰ 
μενα, περὶ ἃ 7 ϑηριωδία Ἐπ χαὶ πρῶτον διήρησε τὰ 7 

Ls 

ore 
ἡδέα 

δύο, εἰς τὸ ἀναγχαῖον χαὶ εἰς τὸ xa? αὑτό: νῦν δὲ διαιρεῖ ταῦ τα εἰς 
τρία χαί φησιν, ὅτι τῶν ἡδέων τὰ μέν εἰσι χαλὰ χαὶ σπουδαῖα, ἤτοι 
ἀγαϑὰ ἐν τῷ γένει ἤτοι ἐν τῷ ὑποχειμένῳ. τῶν γὰρ ἡδέων τὰ μέν 

εἰσι φύσει αἱρετὰ χαὶ ἀγαϑά, οἷον νίχη πλοῦτος χρῆμα χέρδος, τά δ᾽ 
εἰσιν ἐναντία τούτοις, ἤτοι φύσει φευχτά (τὸ γὰρ ἐσϑίειν ὠμὰ χρέα τισὶ 

μὲν δοχεῖ 700, GAN ἔστι φευχτόν), τὰ δέ εἰσι μεταξύ, ἤτοι τὸ ἐσϑίειν 

χαὶ φορεῖν ἐσθῆτας. mien εἰσὶν ἃ οὔτε τῇ ἑαυτῶν φύσει εἰσὶν αἱρετὰ 
οὔτε φευχτά, γίνονται ὃὲ ἡμῖν ἀναγχαῖα διὰ τὴν χρείαν. ἀποχριϑέντων 

γὰρ ὧν ἐφάγομεν, δεόμεϑα ἑτέρων, ὡς τὴν γαστέρα ἐμπλήσωμεν. πρὸς 
\ 

χαὶ τὰ μεταξύ, ἃ 8. ἅπαντα δὲ χαὶ τὰ τοιαῦτα, ἤτοι τὰ φύσει alpet 
οὔτε ἀναγχαῖα εἰσι φύσει οὔτε φευχτά, οὐ ψέγονταί τινες, εἰ ἀγαπῶσιν 

ἁπλῶς τιμᾶσϑαι ἣ νιχᾶν ἣ χρήματα συλλέγειν 7 ἐὰν ἀγαπῶσιν ἁπλῶς 
ἐσϑίειν 7 πίνειν 7 ἐσθῆτας φορεῖν, οὔχουν φευχτοὶ λέγονται οὗτοι ἐν τῷ 

ἐπιϑυμεῖν τῶν τοιούτων, GAN ἐν τῷ πως ἐπιϑυμεῖν, ἤτοι ἐὰν ὑπερβολι- 

ἀχόλαστος OUTE περὶ θυμὸν οὔτε περὶ 123v 

15 

or 
=0 

40 

ποιή- 

scripsi: ποιήση Ba dd ἐσθῆτας B: ἐσθῆτα a 38 τιμᾶσϑαι --- ἁπλῶς bis B 

ἐσθῆτας B: ἐσθῆτα a 
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~ Vv Ὁ 3 σ ~ (es 4 2 7 , ‘ >\ >] X “Ὁ 5 “MS, ἥτοι δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας, ἐσϑίειν βούληται, χαὶ ἐὰν ἐντὸς τῆς of- 128ν 

χίας ψιλῇ πορφυρίδι χοσμεῖσϑαι χαὶ ἐὰν ὑπερβολιχῶς βούληται χερδαίνειν 

ἢ συλλέγειν χρήματα, τότε ψέγεται. οὐ γὰρ διὰ τὸ ἁπλῶς ἐπιϑυμεῖν ad- 
3 \ Q 8 \ ΄ ΄ ἥν “ x a! \ ΡΒ at 

τῶν ieee ἀλλὰ διὰ τὸ ὑπερβολιχόν. διὸ ὅσοι μὲν παρὰ τὸν ὀρϑὸν 

ὅ λόγον, ἥτοι ὑπερβολικῶς, ἣ χρατοῦνται, ἤτοι χατέχονται, 7 ζητοῦσί τι 
~ 

τῶν φύσει αἱρετῶν, οἷον et φιλοῦσι τιμᾶσϑαι μᾶλλον 7 δεῖ, ἤτοι ὑπερβο- 

λικῶς, ἢ εἰ σπουδάζουσιν ὑπερβολιχῶς νιχᾶν, ψέγονται. πανταχοῦ γὰρ ἣ 4 

συμμετρία ἐπαινεῖται, ὅτι χαὶ τὸ συμμέτρως βούλεσϑαι τιμᾶσϑαι ἢ χερδαί- 

νειν 7 ἀγαπᾶν οὐ ψέγεται, 7 δ᾽ ὑπερβολὴ ψέγεται. ὁμοίως GE χαὶ ἢ 

10 ὑπερβολιχὴ ἀγάπη ἣ πρὸς τὰ τέχνα 7 περὶ τοὺς γονεῖς ψέγεται, ἥτοι εἰ 
ὑπερβολικῶς ot γονεῖς τὰ τέχνα φιλοῦσιν ἢ τὰ τέχνα τοὺς γονεῖς. χαὶ 
γὰρ χαὶ ταῦτα, ἤτοι τὸ ἀγαπᾶν τοὺς γονεῖς τὰ τέχνα ἣ τὰ τέχνα τοὺς 
γονεῖς ἀπὸ τῶν φύσει ἀγαϑῶν χαὶ αἱρετῶν εἰσι, χαὶ ot περὶ ταῦτα 

σπουδάζοντες, ἀλλὰ συμμέτρως, ἐπαινοῦνται. ἀλλ᾽ ὅμως ἔστι τις 50 
15 ὑπερβολὴ χαὶ ἐν τούτοις. τινὲς γὰρ Drage ἀγαπῶσι τὰ ἑαυτῶν 

τέχνα, οἱ χαὶ ψέγονται διὰ τὸ ὑπερβολιχόν, εἴ τις ἀγαπᾷ τὰ ἑαυτοῦ τέχνα 
ὑπερβολιχῶς ὡς ἢ Νιόβη, υάχεται πρὸς τοὺς ϑεούς. αὕτη γὰρ εἶχε δώ- 
dexa παῖδας, ἕξ μὲν ἄρρενας, ἕξ δὲ ϑηλείας. 7 οὖν Νιόβη ὑπερβολιχῶς 
τὰ ἑαυτῆς τέχνα φιλοῦσα ἐπήνει αὐτὰ πρὸς τὴν Λητὼ χαὶ ἔλεγεν ὅτι 

20 χρείττων εἰμὶ ἐγὼ τῆς Λητοῦς διὰ τὸ δώδεχα παῖδας ἔχειν, ταύτην δὲ 

δύο. τοῦτο δ᾽ αὖ ψεχτόν. τὸ γὰρ ἀγαπᾶν | τινα τὰ ἑαυτοῦ τέχνα τοσοῦ- 124r 
tov ὡς χαὶ τοὺς ϑεοὺς ὑβρίζειν χαὶ μάχεσϑαι αὐτοῖς, ψεχτόν. 7 ὥσπερ 
Σάτυρος, ὃς χαὶ φιλοπάτωρ ἐλέγετο. οὗτος γὰρ ἐρῶν τινος χόρης χαὶ 

πρὸς τὴν μοιχείαν εὑρὼν τὸν ξαυτοῦ πατέρα Σώστρατον συνεργοῦντα, το- 

25 σοῦτον ἔχτοτε τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἐφίλησεν, ὥστε χαὶ τοῦ “πατρὸς τελευ- 

τήσαντος ἑαυτὸν χατεχρήμνισε χαὶ τῆς ζωῇς ἀπεστέρησε. τὸ οὖν ἀγαπᾶν 

τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ὑπερβολιχῶς ὡς χαὶ ὕνήσχειν τοῦ πατρός τι παϑόντος, 5 

ψεχτόν. ἐπεὶ uot ὁ Σάτυρος λίαν μωραίνειν ἔδοξεν ἑαυτὸν ϑανατώσας 
= διὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν. 

30 Οὐδεμία οὖν χαχία περὶ ταῦτα, ἥτοι περὶ τιμὴν χαὶ πλοῦτον χαὶ 15 

ἀγάπην χαὶ χέρδος διὰ τὸ τ e-v ey ἥτοι διότι ἕχαστον αὐτῶν, ἥτοι 
χαὶ ὃ πλοῦτος χαὶ ἢ τιμὴ χαὶ 7 τ δι᾿ αὑτό, τουτέστιν αὐτὸ χαϑ᾽ 
οὗτό, ἀπὸ τῶν φύσει αἱρετῶν εἰσιν, αἱ δὲ ὑπερβολαὶ αὐτῶν, ἐν, τὸ ὑπερ- 

βολιχῶς τιμᾶσθαι ἐπιζητεῖν χαὶ τἄλλα φευχτά ἐότιν. δυοίως οὐδ᾽ ἀχρασία 

85 χυρίως ἐστιν τὸ ὑπερβολικῶς σπουδάζειν χερδαίνειν 7 τιμᾶσϑαι. ἢ γὰρ 

ἀχρασία οὐ μόνον φευχτόν ἀλλὰ χαὶ ψεχτόν. δι’ ὁμοιότητα δὲ 
~ , "ἃ ΄τ ~ ~ , 

TOD πάϑους, τουτέστιν ἐπεὶ τὸ ὑπερβολιχῶς ζητεῖν τιμᾶσϑαι ἣ χερδαί- 20 

γειν ἣ ἀγαπᾶν EELS ἔχει τινὰ διὰ thy ὑπερβολὴν πρὸς τὸ πάϑος, ἤτοι 
\ 

πρὸς τὴν ἀχρασίαν, ἐπεὶ χαὶ ὁ aupatys ὑπερβολιχῶς ἀφ μοδδιόξεια βού- 

ix « NOY a A . 3. ‘ 5 3 

2 πορφυρίδη Ba ὃ γὰρ διὰ ἃ: διὰ yap B 18 παῖδας ἃ: ὑοὺς Β 19 αὐτὰ Β: αὖ- 

τὰς ἃ 24 εὑρὼν post πατέρα ponit a 27 ὡς B: om. a 31 αὐτῶν a: αὐτοῦ B 

32 δι αὐτὸ B: δι᾿ αὑτὰ a 32. 33 αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ B: αὐτὰ za αὑτὰ ἃ 34 et 35 ἐστιν) 

ἢ B: ἢ ἃ 
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hetat, προσεπιτιϑέντες τὴν ἀχρασίαν περὶ 
μεν, οὗτος ἀχρατής ἐστι χρημάτων, 

ϑήχης ἀχρατῇ τοῦτον λέγομεν, ὡς χαὶ εἰ ἴδωμεν 
οντα ἣ ὑποχριτὴν 

ἀλλὰ μετὰ προσϑήχης or 

αὐτῶν οὐχ ἔστιν ἁπλῶς xaxta, 

περὶ τὴν ἑαυτοῦ τέχνην. διὸ χαὶ 
ὥσπερ οὖν οὐδὲ ἐνταῦϑα, 

τὸ μὴ ἁπλῶς χαχίαν εἶναι τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἀλλὰ διὰ 
10 

‘ e ~ , 

THY ἁπλῶς χαχίαν. 

οὕτω χαὶ οὗτος περὶ τὴν οἰχείαν τ 

χαχῶς ὑποχρινόμενον. 

χαχὸν ἰατρόν, χαχὸν ὑποχριτήν. 

7 TOL 

v cd , Ν᾿ \ Ἁ ἊΝ Ἁ [εἰ ~ ΄ ,ὔ 4 , , 

τοι OWGlay, GLa TO ξχξιν τὴν ἑαυτῶν AUANTLAV ομοηιϊιοτητα 

ὡς γὰρ ὃ ἀχόλαστος τοῦ ὀρϑοῦ λόγου ἀποτυγχάνει, 

έχνην, εἰ χαχῶς ἰατρεύειν ἐπιχειρεῖ, 

21) 427 

a 
Ex 
Φ χαστον αὐτῶν λέγο- 124- 

ἀχρατής ἐστι ϑυμοῦ, χαὶ οὐχ ἄνευ προσ- 

ἰατρὸν χαχῶς ἰατρεύ- 

οὐ λέγομεν τοῦτον ἁπλῶς χαχὸν 2% 
oe : 

γὰρ ἁμαρτία 
- 
> οἷον ἀχρασία 7 δειλία, ἀλλὰ χαχία τ' 

μετὰ προσϑήκης λέγομεν χαχὸν ἰατρόν. 
ἐπὶ τοῦ ὑποχριτοῦ χαὶ τοῦ ἰατροῦ διὰ 

τὸ ἀνάλογον, 

τινα πρὸς 
80 

οὐχ 
ἁπλῶς χαχὸς ἀλλὰ μετὰ προσϑήχης, χαὶ ἰατρὸν χαχὸν χαὶ χαχὸν ὑποχρι- i 

\ ote [τὰ μ id δι 

τὴν λεγομεν, οὕτω δηλονότι χαὶ 

15 μόνην γὰρ ἀχρασίαν χαὶ ἐγχράτειαν λέγομεν εἶναι χαὶ 
λέγεσϑαι. 

νη χαὶ ἢ ἀχολασία. 
\ ‘ \ ΄ ΄ > 

AGL τιμὴν χαι χρήματα χατα ee ee οὐ χυρίως 

ταύτην λέγομεν εἶναι ἀλλὰ xa? 

ἀχρασίαν εἶναι χαὶ 

5 ~ { «1 

EXEL ὑποληπτέον 

ἥτις περὶ τὰ αὐτὰ ὑποχείμενα χαταγίνεται, 

ἐγχράτειαν διὰ τὸ ὑπερβολιχόν. 

ΓΟ πὶ τοῦ ἀχρατοῦς. 

ἄνευ προσϑήχης 
περὶ ἃ ἢ σωφροσύ- 

τὴν δὲ ἀχρασίαν χαὶ ἐγκράτειαν τὴν πρὸς ϑυμὸν 

ἀχρασίαν χαὶ ἐγχράτειαν 80 

ὁμοιότητα τινα λθύσμεν χαὶ ταύτην 

ἴὸωμέν διὸ χαὶ εἰ 

τινα μηδ᾽ ὅλως φιλοῦντα τὰ χρήματα, οὐχ ἁπλῶς ἐγχρατῆ τοῦτον λέγομεν 

ἀλλὰ προστιϑέντες ἐγχρατῇ 

εἰ ἴδωμέν twa ὑπερβολικῶς φιλοῦντα τὰ χρήματα 
ἀλλὰ ἁπλῶς ἀχρατῇ τοῦτον λέγομεν, 

95 χαὶ χρημάτων 

Ἐπεὶ 

λέγομεν. 

ἡδέα, οἷον τὸ ὑγρᾶς τροφῆς ὃ 
ἁπλῶς χεῖ πᾶσι τοῖς 

Eo babar 

τοῖς δὲ TO χρεωφαγεῖν, δι 
ἜΣ / \ Ν᾽ Vv 5 

ἄλλοις ἡδέα δοχεῖ, τὰ δ᾽ οὐχ εἰ 

80 ety, 

τῶν μὴ φύσει ἡδέων τὰ μὲν 
\ διὰ νόσον 7 διὰ Ee, τὰ 

- ὦ» χαὶ φύσιν χαχήν. 

τοῦτον XP ἡμάτων 

ζῴοις, 

τοῖς μὲν γὰρ τῶν 

) Vv 

ἔστι Os χαὶ περὶ 

KE} OWEY εἶναι διηίως χαὶ 
ἰ > ‘ 

οὐχ 

θυμοῦ 

» , 

ἢ ϑυμούμενον, 
Ἁ Ὁ zo > ~ 

μετὰ προσϑήχης AxpaTY, 40 

εἰσί τινα ἡδέα φύσει ἐπὶ τούτων τὰ μέν εἰσιν ΟΝ 
δέεσϑαι Ss 9 a 

\ 

χαὶ 

\ 

τα 

ξηρᾶς χαὶ τὸ ἐσϑίειν χαὶ πίν 

6& ἡδέα δοχοῦσι χατὰ Yévos χαὶ 
[πω , far . ~ \ 8 oot: 

ζῴων ἡδὺ δοχεῖ τὸ ποηφα- 
ΝᾺ \ ~ Sear , v A Ἂν " 

ς 6& χαὶ τοῖς ἀνϑρώποις ἄλλη τροφὴ 
΄ cal > \ , , > 

UGEt ἥδεα ἀλλὰ φευχτά. τούτων GE 
, » 

οχοῦσί τισι διὰ πηρώσεις, ἤτοι [24ν 

ἔϑος ἡδέα δοχοῦσιν. ὅλον δὲ Ov 

ἕχαστα τούτων τῶν υὴ φύσει 7OEMy 

35 ἰδεῖν ἕξεις τινὰς παραπλησίας, λέγω δὴ ϑηριώδεις, ἤτοι ϑηριώδεις axpa- 

σίας χαὶ ἐγχρατείας. περὶ γὰρ τὰ μὴ φύσει ἡδέα 7 ϑηριωδία χαταγίνε- 
ται. χαταλέγει ἃ οὔχ εἰσιν ἡδέα φύσει xat φησιν ὅτι τὸ ἐσϑίειν τὰ παι- ὃ 

δία φύσει δὺ οὐχ ἔστιν. ἐδόχει ὃὲ tH Λαμίᾳ δύ. 7% Λαμία γυνή τις 
ἦν περὶ τὸν Πόντον, ἥτις διότι ἀπώλετο τὰ οἰχεῖα τέχνα, τὰ τῶν ἄλλων 

40 γυναιχῶν βρέφη ἥἤσϑιεν. ἣ ἡδέα εἰσὶ παρὰ φύσιν, οἷς χαίρουσί τινες τῶν 

1 ἕχαστον Ba et Aristotelis codd. Kb Lb Mb: 

33 ὅλον Ba: nonne ἄλλαν 

ριώδεις scripsi: ϑηριώδης ἤτοι ϑηριώδης Ba 

35 τινὰς corr. 

ἑχάστου Arist. vulg. 10 ἑαυτῶν a: ἑαυτοῦ B 

ex tivo¢ B: τινὸς a δηριώδεις ἤτοι dy- 

36 ϑηριωδία corr. ex ϑηρία B: ϑηριώδης ἃ 
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σι 

10 

20 

90 

ἀπηὐρβιφμένων; ἤτοι τῶν ἀγρίων. οἱ yap Σχύϑα! οἱ περὶ τὸν [Πόντον 134» 
(2) 

ων. Oe oo =. 

R < ® 

μὲν ἔχαιρόν ἐσϑίειν ὠμοὺς ἰχϑῦς, ἄλλοι ὃς χρέα ὠμὰ ἥσϑιον, ἄλλοι δὲ 

Cov τὰ οἰχεῖα τέχνα ἀλλήλοις, ἵνα ταῦτα χατεσϑίωσι, χαὶ τοῦτο ἡδὺ 

oxet αὐτοῖς. ὁ δὲ Φάλαρις λέγεται φαγεῖν τὸν ξαυτοῦ παῖδα. αὗται 
΄ > ς σ᾿ ς Ἂς 9, i \ ΄ ΟΕ \ ΄ 5. ναὶ μέν εἰσιν αἱ ἕξεις ϑηριώδεις, αἵτινες παρὰ φύσιν εἰσί, καὶ γίνεται ἀπὸ 

μοχϑηρᾶς χαὶ χαχῆς φύσεως τῶν te ce ἄλλαι δέ εἰσιν ἕξεις ϑηρι- 

Moers χαὶ παρὰ φύσιν ἡδεῖαί τισιν, αἱ ἐπιγίνονται ἢ ἀπὸ νόσου 7 ἀπὸ 
“" 

> ΄ Ὁ» wv \ > QZ \ Vv ΄ ~ x“ \ , 

ἔϑους, οἷον ἢ τρῶξις, ἤγουν τὸ ἐσϑίειν τοὺς Ὀγύχας αὑτοῦ, ἢ τὸ χόπτειν ξ 
Ψ 

> 
ETT 
7 τάς ἑαυτοῦ τρίχας ἐξ ἔϑους τις ἐπεχ χτήσατο 7, ἀπὸ νόσου. ἔτι δὲ μανεὶς 

δοῦλος ἔφαγε τὸ ἧπαρ τοῦ συνδούλου αὐτοῦ, χαὶ ὁ Ξέρξης ὁ τῶν [Περσῶν 
> \ b) ἦν ΄ Vv Ὁ φῶ > ~ 

βασιλεὺς μανεὶς ἔφαγε τὴν ξαυτοῦ μητέρα χρεουργήσας. ἔτι δὲ ἡδὺ doxet 
Π ΄ὔ ar Ν Po Fs » ( ὡς Ψ σ Ἐ \ a fe 

τισι, παρᾶ φῦσιν OF ὅοχξι, τὸ ἐσϑίειν ανῦραχας. εν ὁσηις γὰρ πλεονάζει 

o- 

΄ 3 Q f , wv a\ car 

6 μεὰλ eymohuens χυμός, ἡδὺ δοχεῖ τὸ ἐσϑίειν χάρβωνας. ἄλλοις δὲ ἡδὺ 

oe τὸ ἐσϑίειν γῆν, ἤτοι πηλόν, ὅσοις ὀξώδης χυμὸς ἔγχειται. ἀπό τινος 

οὖν συυπτώματος 7 μελ γχολικοῦ χυμοῦ ἣ ὀξώδους τοῦτο αὐτοῖς ἐπιγίνε- 
\ ται. τὸ δὲ ἀρρενογαμεῖν τοῖς μὲν ἐπιγίνεται ἐχ φύσεως χαχῆς nal ἐπιρρε- 

Mv πούσης πρὸς τὸ χαχόν, ἄλλοις ἐθισμοῦ τινος. οἷον γυμναζόμενοι ἐχ 

παίδων τοὺς ἄρρενας γαμεῖν, οὗτοι ἐϑίζουσι τοῦτο παιδόϑεν χαχοῖς ἀνδράσι 

συναναστρεφόμενοι, χαὶ ταῦτα φύσιν ἔχοντες πρὸς τὸ χαλὸν ἘΠ ἘΠ 

Ὅσοις μὲν οὖν φύσις ἐστὶ χαχὴ χαὶ αἰσχρὰ χαὶ αἰτία αὐτοῖς γίνεται 
τοῦ τοὺς ἄρρενας γαμεῖν, τούτους οὐδενὸς εἴπω ἀχρατεῖς. διότι 7 φύσις 

~ 
ι αὐτοῖς τοιαύτη ἐστὶ φαύλη χαὶ πρὸς τοῦτο ῥέπουσα. ὡς οὐδὲ τὰς γυναῖ- 

χας εἴποι τις ἀχρατεῖς, διότι οὐ γαμοῦσιν ἀλλὰ γαμοῦνται. οὔτε γὰρ 
πεφύχασιν ἔχειν ὁμοίως, οὐδὲ τοὺς νοσηματωδῶς ἔχοντας, ἤτοι οὐδὲ 
τοὺς νοσοῦντας τὸ γαμεῖν τοὺς ἄρρενας οὐχ ἐχ φύσεως ἀλλ᾽ ἐξ ἔϑους 

τινὸς Be ς εἴποι τις, διότι οὗτοι χαὶ τὸν λόγον ἔχουσι διεφϑαρμένον 

χαὶ οὐ γινώσχουσιν, εἰ ὅλως χαχόν ἐστι τοῦτο, οἱ δ᾽ τ: τεῖς ἐρρωμένον 
ἔχουσι τὸν λόγον. τὸ oe οὖν ἔχειν ἕχαστον τούτων, ὧν ἀπ ΘΙ ΡΠ ΜΗΡ Εν, 

Tro ἐσθίειν χρέα ὠμὰ ἀνθρώπων χαὶ χάρβωνας χαὶ τὰ λοιπὰ ὑπὲρ πᾶσαν 

χαχίαν ἀνθρώπων ἐστί, χαὶ ἔξω εἰσὶ τῆς ἀνϑρωπίνης χαχίας. ϑηρίοις γὰρ 

ταῦτα μᾶλλον 7 προσῆχε ει, οὐχ ἀνθρώποις. χαϑάπερ χαὶ ἣ ϑηριότης 

ὑπὲρ πᾶσαν χαχίαν ayer ἐστί. τὸ ὃὲ τὸν ἔχοντα ταῦτα χρατεῖν, 
» > > C ΄ 
ἤτοι εἰ ἐπιϑυμεῖ (φαγεῖν) “ee ὠμὰ ἣ πηλὸν χαὶ χρατήσει τῆς ἐπιϑυμίας 

\ ὅν . 
χαὶ οὐ GAH, οὐ χ ἁπλῶς, ἤτοι ἄνευ προσϑήχης, ἐγχρατῇ λέγομεν, ἀλλὰ 
ἘΞ Ὁ Wa ΜῈ ἂν ε ΄ ᾿ \ “Ὁ > -ς 

μετὰ προσϑήχης ἐγχρατῇ ϑηριώδη. ὁμοίως χαὶ εἰ ἥττηϑῇ ὑπὸ τῆς ἐπι 

ϑυμίας χαὶ ody πηλὸν ἣ ἄλλο τι, ὧν εἴπομεν, οὐχ ἁπλῶς χαὶ ἄνευ 
Oe, 3 κων ἈΝ ΤΟΝ q? ΄ 4 > \ X id \ 

προσϑήχης axpaty λέγομεν, ἀλλὰ χαϑ' ὁμοιότητα διὰ τὴν ὑπερβολὴν 

τῆς χαχίας χαὶ μετὰ προσϑήχης ἀχρατῇ ϑηριωδίας εἶναι λέγομεν, ὡς χαὶ 
Ν Qo.» ra , ¢ Ἂ Γ Vv >. \ \ c \ \ 

τὸν σφοδρῶς ϑυμούμενον ὡς ὁμοιότητα ἔχοντα διὰ τὸ ὑπερβολιχὸν πρὸς 

ἀπ 
1 ἀπηγριωμένων corr. ex ἀπηγορευμένων Β: ἀπηγορευμένων ἃ 8 αὑτοῦ] αὐτοῦ 
Nee Gita wenn στα 2E 29006 τις B: tle 26 EGoue ἢ αὐτῶν a 9 ἑαυτοῦ B: ἑαυτῶν a ἐξ ἔϑούς τις B: τὶς ἐξ ἔϑους 7 a 

18 οὗτοι B: οὕτως a 21 τοῦ a: to B 33 φαγεῖν a: om. B 94 φάγη 

φάγει ἃ 38 ϑηριωδίας B: ϑηριώδη a 

15 

20 

35 

40 

B: 



uo 

10 
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35 
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\ ΄ > ~ ~ \ ΄ » \ ΄ > ~ 
τὸν χυρίως ἀχρατῇ. τοῦτον (τὸν) τρόπον, ἜΠΗ τ προσϑήχης ἀχρατῇ 134» 
τοῦ πάϑους ἥτοι τοῦ ϑυμοῦ, χαὶ οὐ λέγομεν αὐτὸν sauna Uy ἄνευ προσϑή- 

χης. πᾶσα γὰρ ὑπερβάλλουσα χαχία χαὶ χαλεπότης, ἤτοι ὀργιλότης, 
\ ’ c \ C τὰ >] / e δ Δ 7 Ὁ » > χαὶ δειλία, ai μὲν ϑηριώδεις εἰσίν, at GE νοσηματώδεις, ἤτοι ex 

νόσου ἡμῖν ἐπιγινόμεναι. ὡς μὲν γὰρ ex φύσεως ὧν τοιοῦτος, ὥστε φο- 

βούμενος χἂν μῦς χτυπήσῃ, δειλὸς λέγεται, χἂν τῆς ϑηριώδους δειλί- 
rs 

τὴν 
ς >. ΟῚ ΄ ς ΄ 4 

av, ὁμοίως δὲ εἰ ex φύσεώς τις ὑπερβολικῶς ὑβρίζεται, vie λέγεται 
» 

χατὰ THY ϑηριώδη ἀγριότητα, ὃ δὲ φοβεῖται, εἰ ἴδῃ γαλῆν διὰ νόσον, 
v4 ΄ ΄ 

ἤτοι μανίαν νοσήσας. χαὶ τῶν το ρον ὅσοι μὲν ἐχ φύσεως εἰσὶν ε 

ἀλόγιστοι, ἤτοι ἄφρονες χαὶ λόγῳ μὴ διοιχούμενοι, ἀλλὰ τῇ τ τ ει 
ζῶντες ὡς τὰ ἄλογα, οἷοί εἰσί τινες βάρβαροι, οἷον οἱ Σχύϑαι ϑηριώδεις 

λέγονται. 

45 

or —) 

Οἱ δὲ ὄντες ἄφρονες 2x νόσου, ἤτοι ἐξ ἐπιλήψεως ἢ μανίας, χαὶ 1258 
μόνῃ τῇ αἰσϑήσει ζώντες, νοσηματώδεις ἄφρονες λέγονται, ὡς χαὶ ὃ 

τὴν γαλῆν δεδιὼς νοσηματώδης δειλός. τούτων ὃδὲ τῶν ϑηριωδῶν μὲν 

χαχιῶν συμβαίνει μὲν ἔχειν τινάς, μὴ χρατεῖσϑα:ι δέ, Fro μὴ ἡττᾶ- ι 

σϑαι ὃὲ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀλλὰ χρατεῖν, οἷον εἰ ὃ Φάλαρις πος παιδίον, 

ἐπιϑυμῶν φαγεῖν αὐτό, ἢ πρὸς ἀφροδισίων ἄτοπον, ἤτοι ἣ ἐπιϑυμῶν 

συνουσιασϑηναι αὐτῷ, χρατήσει δὲ τῆς ἐπιϑυμίας χαὶ μὴ ἡἥττηϑῇ, οὗτος 

ἐγχρατὴς βηϑῇ. οὐχ ἄνευ προσϑήχης ἀλλὰ μετὰ προσϑήχης ἐγχρατὴς 

ϑηριώδης, ἥτοι διὰ τὸ χρατεῖν ϑηριωδῶν χαχιῶν. ἔστι δὲ πολλάχις χαὶ 

χρατεῖσϑαι, ἤτοι ἡττᾶσϑαι ὑπὸ τῶν ϑηριωδῶν ἐπιϑυμιῶν τὸν ἔχοντα ταύ- 
τας χαὶ μὴ μόνον ἔχειν, ἥτοι χρατεῖν, ὃς χαὶ δηϑῇ ἀχρατὴς μετὰ προσ- 
ϑήχης, ἤτοι ἀχρατὴς ϑηριωδίας, ἤτοι διὰ τὸ ἥττᾶσϑαι ὑπὸ ϑηριωδῶν 
ἐπιϑυμιῶν. ὥσπερ οὖν ἣ μοχϑηρία, ἤτοι ἢ ἀχολασία, ἢ μὲν χατ᾽ ἄν- 

ὕρωπον. ἤτοι ἣ χαταγινομένη περὶ τὰς ἀνθϑρωπιχὰς ἡδονάς, ἥτοι περὶ 

τὰ ἀφροδίσια τὰ ἀνθρώποις ἀνήχοντα, ἤτοι τὸ μετὸ γυναιχὸς συνουσιάζειν, 
ἁπλῶς μοχϑηρία, ὕἴτοι ἀχολασία ῥηϑῇ ἄνευ προσϑήχης, 7 δὲ χαταγινομένη 

περὶ τὰ ἀφροδίσια τὰ ὦ ἀνθρώποις ἀνήχοντα, ἀλλὰ ϑηρίοις. οἷον τὸ μετὰ 

ἀρρένων συνουσιάζειν, λέγεται woytypta, ἤτοι ἀχολασία μετὰ προσϑή- 

χης; ἀχολασία ϑηριώδης ἣ ἀχολασία νοσηματώδης. ἁπλῶς δέ, ἥτοι 

χωρὶς δὲ προσϑήχης, οὐ PAI] ἀχόλαστος μόνον. οὕτως οὖν χαὶ ἀχρασία. 
ἢ psy ἢ μετὰ προσϑήχης, ἥτοι ἀχρασία ϑηριώδης 7 ἀχρασία νοσηματώ- 
ὃης. ἀχρατὴς γὰρ νοσηματώδης ἐστὶν ὃ ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ϑηριωδῶν ἐπι- 

ϑυμιῶν διά τινα νόσον. of γὰρ νεφρῖτιν γόσον νοσοῦντες ἐπιϑυμοῦσιν 

ἁπορβυλικῶς συνουσιάζειν, Ex τούτων γὰρ ὠφελοῦνται. ἁπλῶς δέ, ἥτοι 

ἄνευ προσϑήχης ἀχρασία μόνη λέγεται, ἣ χαὶ χυρίως ἀχρασία ἐστίν, ἣ χατὰ 

THY ἀνϑρωπιχὴν ἀχολασίαν, ἤτοι ἣ χαταγίνεται περὶ τὰ ἀφροδίσια τὰ : 

20 

1 τοῦτον τὸν τρόπον Aristoteles: τοῦτον τρόπον Ba 8 6 δὲ Β: ὃς δὲ a> ρ ρ 
15 νοσηματώδης δειλός B: νοσηματῴδηῃ δειλία a 10 συμβαίνει B: συμβαίνειν ἃ 1p. ] 1p ἢ ᾿ μ 
24 ϑηριωδίας B: ϑηριώδης ἃ ὑπὸ Β: ὑπὸ τῶν ἃ 35 τινα νόσον Β: τινος 

νόσου ἃ 36 τούτων B: τούτου ἃ 38 ἀνθρωπίνην Aristoteles τὰ Β: 

τοῖς ἃ 
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ἀνθρώποις ἀνήχοντα. ἥτοι περὶ τὰς ἐν ἁφῇ ἡδονάς, περὶ ἃς χαὶ ἢ ἀχο- 125r 
hasta χαὶ ἢ σωφροσύνη χαταγίνεται. χαὶ ὅτι ἔστιν ἄλλο εἶδος ἀχρασίας 
χαταγινόμενον περὶ τὰ ἄλλα, ἤτοι. περὶ ϑυμοὺς χαὶ χρήματα χαὶ περὶ τὰς 
θηριώδεις ἡδονάς, ἣ οὐχ ἁπλῶς, ἤτοι οὐ χυρίως χαὶ ἄνευ προσϑήχης 

5 ἀχρασία λέγεται, ἀλλὰ μεταφοριχῶς χαὶ xa’ ὁμοιότητά τινα χαὶ μετὰ 

προσϑήχης. 

Μέλλει δεῖξαι ὅτι 7 ἀχρασία 7 τοῦ ϑυμοῦ, ἥττον χαχόν ἐστι τῆς dupa 
σίας τῶν ἐπιϑυμιῶν, Ge ἐπιχειρημάτων πολλῶν. ἕν μέν, ὅτι ὁ ϑυμὸς 40 

ἔοιχε τῷ ἀχούοντι μὲν τοῦ λόγου, GAR οὐχ ἀχριβῶς, ἀλλὰ παραχούοντι. 
10 ὥσπερ χαὶ οἱ ὀξεῖς ὑπηρέται, οἱ πρὸ τοῦ ἐχπληρῶσαι τοῦ δεσπότου τὸν 

λόγον. ὃν μέλλει εἰπεῖν, ἤτοι τὸ πρόσταγμα, ὃ μέλλει χελεῦσαι, εὐϑὺς 
\ ἐχϑέουσιν, ἵνα τὸ προσταχϑὲν ποιήσωσιν, εἶτα ἁμαρτάνουσι τῆς 

πράξεως, ἤτοι εἶτα οὐ χαλῶς τὸ προσταχϑὲν ἐνεργοῦσι διὰ τὸ wy ἐ 

δλοχλήρου ἀχοῦσαι, ὅπερ ὃ δεσπότης αὐτοῖς προσέταξεν, ἀλλὰ παραχοῦ- 
15 σαι. χαὶ ot χύνες ὑλαχτοῦσιν. εἰ χτύπον τινὰ ἀχούσωσι, μὴ νοήσαντες 45 

{πρῶτον), εἰ ὃ προσιὼν φίλος ἡ εἴτε ἐχϑρός. οὕτω χαὶ ὃ ϑυμὸς ἀχούσας 
μὲν ἀπὸ τοῦ λόγου. ὅτι ὃ δεῖνα ἐμοίχευσεν, οὐχ ἀχοῦσαι δὲ ἐμμείνας τὸ 
πρόσταγμα, εἴτε δεῖ τιυωρῇσαι αὐτὸν εἴτε μή. ὁρμᾷ πρὸς τὸ τιμωρῆσαι 

αὐτὸν διὰ τὸ ϑερμὸν τῆς φύσεως. ὁ μὲν γὰρ λόγος ἣ ἣ φαντασία, 

20 ἥτοι ἢ διάνοια αὐτοῦ, ἐδήλωσε τῷ ϑυμῷ, ὅτι τὸ πραχϑὲν ὕβρις, ἤτοι 
μοιχεία ἦν, ἣ ὀλιγωρία. ἤτοι καταφρόνησις, οὗτος δὲ μὴ ἐμμείνας ἀχοῦ- 

Gat, εἰ δεῖ χαὶ τιμωρῆσαι αὐτὸν τὸν μοιχεύσαντα, ὥσπερ συλλογισά - 50 

μενος ὅτι ὃ δεῖνα ἐμοίχευσε. τῷ δὲ τοιούτῳ. ἥτοι τῷ μοιχεύσαντι δεῖ 

πολεμεῖν, ἤτοι τιμωρεῖν δεῖ τὸν μοιχεύσαντα ἢ τὸν χαταφρονήσαντα 

ιῷ σι εὐθὺς χαλεπαίνει χαὶ ὁρμᾷ πρὸς τιμωρίαν. 7 δ᾽ ἐπιϑυμία ὁρμᾷ 
δὲ \ νἀ - 5 ~ > ΄ y ε ΄ ε Ya εὐθὺς πρὸς ἀπόλαυσιν τοῦ ὀρεχτοῦ, εἰ μόνον εἴπῃ ὃ λόγος ὃ διεφϑαρμένος 
ἢ ἣ αἴσϑησις. ὅτι τόδε 700 ἐστιν, ὥστε ἐπεὶ ὁ ϑυμὸς ἀχολουϑεῖ τῷ λόγῳ 
τῷ ὀρϑῷῴ. εἶπε δὲ τὸ πώς, ἵνα δείξῃ, ὅτι πῇ μὲν ἀχούει αὐτοῦ, πῇ δὲ 

\ ΄ ᾿ Η͂ ” »»7 \ > ΄ > c ΄ : 5 - ιν. | παραχούει διὰ τὴν ἄγαν ὀξύτητα wy ἐμμένων ἐξ ὁλοχλήρου ἀχοῦσαι τὸ | 

80 πρόσταγμα, ἣ δ᾽ ἐπιϑυμία τῷ ὀρϑῷ οὐδ᾽ ὅλως ἀχολουϑεῖ, ἀλλὰ τῷ 125v 
᾿ 

2 \ ~ διεφϑαρμένῳ. λοιπὸν dpa αἰσχίων ἐστὶ μᾶλλον ὃ ἐπιϑυμίας ἀχρατὴς ἢ ὃ 

ἀχρατὴς ϑυμοῦ, διότι ὃ μὲν ϑυμοῦ ἀχρατὴς ἥἧἥττᾶται ὑπὸ τοῦ λόγου 
πως. προσέϑηχε δὲ τὸ πως, ἵνα δείξῃ, ὡς οὐχ ἐξ ὁλοχλήρου Ἧττᾶται 

> \ ΄ σ vy e > \ 2 [4 ς \ ~ > ΄ ia ~ 

(ἀλλὰ χατά τι, ὅς, ἥτοι ὃ axpatys ἐπιϑυμίας, ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας ἧἥττᾶ- 

85 ται), ἑλχούσης αὐτὸν οὐχ ὑπὸ τοῦ λόγου. 5 
2 8. 2 , > ΄ σ (2 , 2 ΄ σ Ὁ Ζ 
ἕτερον ἐπιχείρημα δειχνύον. ὅτι ὃ ϑυμός ἐστι φυσιχός, ὅτι δέ ἐστι φυ- 

\ ΔΝ [ed \ \ \ > ~ > \ σιν \ x C 

σιχὸς δῆλον, διότι χαὶ χατὰ γενεὰς ἐπαχολουϑεῖ. εἰ yap ὃ ἐμὸς πατὴρ ϑυ- 

ce (νυν ΓΕ ῷ ce = ° Cc ° 
PEN ἘῸΝ 1 ἐγὼ 9 1. ἔσο By Re a \ aN 0 

UMO7S, AA SYW VUOUWMOYS EOOUGL χαὶ ὁ ξἕμὸς υἱὸς χαὶ TO 

ὅτι B: @r a 10 τοῦ δεσπότου a: τὸν δεσπότην B 11 6v a: 6B 13 πράξεως 

Ba et Arist. codd. MbOb: προστάξεως Arist. vulg. 15 ἀχούσωσι a: ἀκούσουσι B 

10 πρῶτον a: om. B 17 ἀκοῦσαι a: ἀχούσας B 18 τιμωρῆσαι B: τιμω- 

ρεῖν ἃ να ἢ 1Β 24 ἢ τὸν Β: ἤτοι τὸν ἃ 94 ἀλλὰ --- ἡἧττᾶ- 

ται (39) a: om. Β 36 ὅτι δὲ a: ὅτε δὲ B 37 ἐπακολουϑεῖ B: ἐπακολουϑῆ a 
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Ptr ~ ~ ‘ ~ , 2 e 
υἱὸς χαὶ Gt ὅλης διέλϑοι τῆς γενεᾶς τὸ φυσιχὸν τοῦτο πάϑος, ἤτοι ὃ 125. 
ϑυμός. ἢ δὲ ἐπιϑυμίχ οὐχ ἔστι φυσιχή. ἔτι ταῖ one ae ΤῈ υμός. ἣ δὲ ἐπιϑυμία οὐχ ἔστι φυσιχή. ἔτι ταῖς φυσιχαῖς ὀρέξεσι 15 
συγγνώμη ἀχολουϑεῖ, ἐπεὶ χαὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις ταῖς τοιούταις μᾶλ- 

λον ὅσαι εἰσὶ xotvat, ἤτοι τὸ ἐσϑίειν τὸν πεινῶντα χαὶ εἰ διψᾷ τις 

ὧν τὶ zat ἐπιϑυμεῖ πιεῖν: ai τοιαῦτα! γὰρ ἐπιϑυμίαι χοιναὶ πᾶσι τοῖς ἀνϑρώποις or 

χαὶ φυσιχαί,. πᾶς γὰρ ἄνθρωπος πεινῶν ἐπιϑυμεῖ φαγεῖν χαὶ διψῶν ἐπι- 
ϑυμεῖ πιεῖν. χαὶ ἐφ᾽ ὅσον χοιναί, ἤτοι τὸ μὴ ὑπὲρ χόρον ἐπιϑυμεῖν 
Ov ὅλης τῆς ἡμέρας ἐσϑίειν καὶ πίνειν. ἣ γὰρ τοιαύτη ἐπιϑυμία ἣ ὕπερ- 
βολιχή, ἤτοι ἣ ὑπὲρ χόρον ψεχτή ἐστιν, οὐ συγγνωμονιχή. ταῖς τοιαύ- 20 

10 tats οὖν ἐπιϑυμίαις χοιναῖς ταῖς μὴ xa? ὑπερβολὴν ἐπαχολουϑεῖ συγγνώ- 
un. εἰ γάρ τις ἴδῃ τινὰ πεινῶντα ζητοῦντα φαγεῖν χαὶ Grae sey διὰ 

τοῦτο, οὐχ ἄν αὐτὸν ψέξει, ἀλλὰ συγγνωμονήσει. οἷδε γὰρ ἀχριβῶς, ὡς 
4 

ἢ φύσις αὐτὸν χαταναγχάζει φαγεῖν, ὃ δὲ θυμὸς χαὶ ΠΧ τΑτη: φυσι- 

χωτέρα ἐστὶ τῶν ἐπιϑυμιῶν τῶν χαϑ᾽ δκερβολὴν χαὶ τῶν μὴ ἀναγκαίων, 

15 7701 τῆς ἐπιϑυμίας τῶν χρηματων χαὶ νίχης, οἷον εἴ τις ἐπιϑυμεῖ ὑπερβο- 
~ > λιχῶς χερδαίνειν ἢ νιχᾶν. οἷόν τις ἔτυψε τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. ἑλχόμενος 2 

ὃξ εἰς τὸ διχαστήριον ἔλεγε ““χαὶ οὗτος ὃ ἐμὸς πατὴρ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 

ἔτυψε χαὶ ὃ πατὴρ τοῦ πατρός μοὺ τὸν ἕαυτο 
‘ 

πατέρα χαὶ οὗτος ὁ ἐμὸς 
τὴ 2 Ἂς ἘΞ ΓΙΕΞ Pe > 9 oH ἔτ, vi ΣΘΑΙ id 7 6 ὃ So ad = ry x υἱὸς ἐμὲ τύψει, ὅταν ἀνδρωϑῇ. συγγενὴς γὰρ ἥμῖν ὁ ϑυμός. ταῦτα δὲ 

20 ἔλεγε, δειχνύων ὅτι 6 ϑυμὸς αὐτοῖς φυσικῶς ἕπεται χαὶ χατὰ διαδοχὴν τοῦ 
γένους χαὶ διὰ τοῦτο ζητῶν συγγνώμην. χαὶ πάλιν εἵλχετό τις ὑπὸ τοῦ 

υἱοῦ χατὰ βίαν, εἶτα χαταντήσας πρὸς τὰς ϑύρας ἐχέλευσε τὸν ἑ 
υἱὸν παύεσϑαι. ὅταν ores ταῖς ϑύραις ἐγγίσῃ, ἐπεὶ χαὶ ἐγὼ τὸν ἐμὸν πα- 30 

2 τέρα ἑλχύσας ἐνταῦϑα, ἤτοι ἐπὶ τῶν ϑυρῶν τοῦ διχαστηρίου γενόμενος, 

25 αὐτὸν ἀπέλυσα. 
Τρίτον ἐπιχείρημα, ὅτι ἀδιχώτεροί εἰσιν of ἐπίβουλοι. 6 μὲν ϑυμώ- 

ἫΝ ι 

υ ΤΩΝ δης οὐχ ἐπίβουλός ἐστιν, οὐδὲ ὁ ϑυμὸς ἐπ Boués do στιν. ἴω λάϑρα ΕΝ 

χατὰ τοῦ ἀδιχήσαντος, ἀλλὰ way 1" ἐστιν. φανερῶς γὰρ χωρεῖ χατ᾽ ad- 

ἐστιν. λάϑρα γὰρ χαὶ μετὰ δόλου ἐπεισβάλλει 
ὃ 

τοῦ. ἣ δ᾽ τ δ ἐπίβουλός 
30 τῷ ὀρεχτῷ. εἰ γάρ τις ἐπιϑυμεῖ συνδυασϑῆναι χόρῃ τινί, οὐ φανερῶς χαὶ 

εὐϑὺς αὐτὴν ὌΠ ἀλλὰ βουλεύεται πῶς ἂν μοιχεύσῃ αὐτὴν hapa, 40 
χαὶ οὐχ ἄν τις νοήσῃ αὐτόν, ὡς χαὶ Ὅμηρος τὴν ᾿πφροδύτην δολοπλόχον 

ὀνομάζει. ἣ γὰρ ᾿Αφροδίτη ἐπιϑυμία ἐστίν, ἢ δ᾽ ἐπιϑυμία οὐ φανερῶς ἐπεισ- 
ἔρχεται τῷ ὀρεχτῷ, ἀλλὰ μετὰ δόλου χαὶ λάϑρα, χαὶ ὁ χεστὸς ἱμὰς 

35 πάρφασις, ἤτοι ἀπάτη ἐστίν, ἥτις ἔχλεψε χαὶ τὸν νοῦν τῶν φρονίμων. χαὶ 

ἐνταῦϑα γὰρ χλοπὴν εἰπὼν τὴν λαϑραίαν ἀπάτην ἐδήλωσεν. ὥστ᾽ ἐπεὶ ὃ 

ϑυμὸς οὐχ ἔστιν ἐπίβουλος, 7 δ᾽ ἐπιϑυμία ἐπίβουλός ἐστιν. οἱ δ᾽ ἐπίβουλοί 

1 διέλϑοι B: διέλθῃ ἃ τοῦτο πάϑος B: τοῦτο τὸ πάϑος ἃ 3 ἀχολουϑεῖ B: 

ἀχολουϑῇὴ a 5 πιεῖν corr. ex ποιεῖν B: πιεῖν a 7 ὅσον corr. ex ὅσων B: 

ὅσον a ὑπὲρ B: ἔχουσα a 9 ἡ ὑπὲρ B: ὑπερεχουσα a συγγγωμονιχή 

a: συγγνωμονητέα B 10 xowais B: om. a 14 τῶν μὴ Β: τὸν μὴ ἃ 

19 τύψει B: τύψοι a 21 ζητῶν Β: ζητεῖ a 32 idem error qui Heliodori 

Ρ. 146,38 

Δ... 
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εἰσιν, ἤτοι ot λάϑρα βλάπτοντες xat χρύφα, ἀδιχώτεροι τοῦ φανερῶς βλά- 125v 
πτοντος. ἴσως γάρ τις ἐχφύγῃ τὸν ἐπιχειροῦντα βλάψαι αὐτὸν φανερῶς. 45 

λοιπὸν ἄρα χαὶ ἢ ἀχρασία τῆς ἐπιϑυμίας ἀδικωτέρα χαὶ αἰσχίων ἐστὶ τῆς 
ἀχρασίας τῆς ἐπὶ τὸν ϑυμόν, χαὶ ἔστιν ἢ ἀχρασία τῆς ἐπιϑυμίας ἁπλῶς 

ὃ ἀχρασία χαὶ xaxta πως. προσέϑηχε δὲ τὸ πως, ἵνα δείξῃ, ὅτι ὅσον 

πρὸς τὴν ἀχρασίαν τὴν περὶ τὸν ϑυμόν ἐστιν 7 ἀχρασία τῇς ἐπιϑυμίας 
ἁπλῶς ἀχρασία χαὶ χακία χαὶ αἰσχροτέρα χαὶ ἀδικωτέρα ὑπάρχουσα, ὅσον 
δὲ πρὸς τὴν ἁπλῶς ἀχρασίαν χαὶ χαχίαν συγχρινομένη, ἢ περὶ τὴν ἐπι- 

ϑυμίαν ἀχρασία μεριχή ἐστι χαὶ xa? ὁμοιότητα λεγομένη οὐδὲ ἁπλῶς 

10 χαχία ἐστιν. αὕτη (γὰρ) ἢ περὶ ἐπιϑυμίαν ἀχρασία, ἀλλὰ μεριχὴ χαὶ τῇ 

KAKA τῇ ἁπλῶς ἐγγίζουσα. ὕβριν ἐνταῦϑα τὴν μοιχείαν νοητέον. | 
ih ́ - , bad 3 an = id ’ vy pa (a 9 . 

ἕταρτον ἐπιχείρημα. ἔτι οὐδεὶς ὑβρίζει, ἤτοι μοιχεύει, Av- 126r 

πούμενος. πᾶς γὰρ ὃ μετὰ ϑυμοῦ χαὶ ὀργῆς τι ποιῶν, λυπούμενος 
ποιεῖ. ἣ γὰρ ὀργὴ ὄρεξις ἀντιλυπήησεώ = 

S 
2 
ξ 15 wv, wed ἡδονῆς μοιχεύει διὰ τὸ ἐπιϑυμεῖν αὐτῆς. εἰ οὖν ταῦτα εἰσιν 51 | | | 

ἀδιχώτερα τὰ πάϑη, οἷς δέον μᾶλλον ὀργίζεσϑαι, λοιπὸν ἄρα χαὶ ἢ de’ 
ἐπιϑυμίαν ἀχρασία ἀδιχωτέρα ἐστιν. εἰ γάρ τινα ἴδωμεν ἀχρατευόμενον δι᾽ 

ἐπιϑυμίαν ὑπερβολιχὴν χρημάτων χαὶ χέρδους χαὶ ἀφροδισίων, μᾶλλον ὅ ὃ | Ct Ih ’ 

ὀργιζόμεϑα xat’ αὐτοῦ χαὶ φερόμεϑα παρὸ εἰ ἴδωμέν twa ὑπερβολιχῶς 
\ ) € ΄ Ὁ > fx a QS A > »" vy, = > oe ΄ 2 oO bd 

20 UUUODUEVOY UILOUTAL γὰρ OLA τὸ ZOUK, ναι av (ap ἐστιν ὕβρις τοι 

=, ΄ Ξ \ S \ 2 - Vv Ἂς Gg ~ ri , πῆς Ξ \ F_ 

μοηιχξια χαὶι συνουασμος ἐν ὃυ 0, 7TOL μετα θυμοῦ YEVOUEVOS χαὶ OTt 
‘ 

ἢ ἐγχράτεια χαὶ ἢ ἀχρασία περὶ τὰς σωματιχὰς ἡδονάς, ἤτοι περὶ τὰς ἐν 

ἁφῇ ἡδονὰς χαταγίνεται. 

Αὐτῶν δὲ τούτων τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν τὰς διαφορὰς δεῖ τὸ 

25 λαβεῖν. Μέλλει γὰρ ἰδεῖν τὰς διαφορὰς τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν χαὶ ϑέλε 

εἰπεῖν περὶ ποίας ἡδονὰς χαταγίνεται ἢ σωφροσύνη ἣ ἀχολασία ἣ χαρτερία. 

τούτων οὖν τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν at μέν εἰσιν ἀνϑρωπιχαὶ χαὶ φυσιχαὶ 

ν τῷ γένει, ἤτοι τῷ ὑποχειμένῳ, χαὶ ἐν τῷ μεγέϑει, ἤτοι ἐν τῷ μὴ Me 

ὑπερβάλλειν, οἷον ἀνϑρωπιχὴ Toovy ἐστι τὸ ἐσϑίειν ἄρτον xat γυναιχὶ συν- 
80 δυάζεσϑαι. GAR εἰ μὴ ὑπὲρ κόρον χαὶ ὑπερβολιχῶς ἐσϑίει. τότε λέγεται 

c ἀνϑρωπιχή, εἰ δ᾽ ὑπερβολιχῶς χαὶ ὑπὲρ xopov, ϑηριωδία μᾶλλον ἢ ἡδονὴ © 20 

οὐχ ἀνϑρωπιχή. at δὲ τῶν ἡδονῶν εἰσι Uypibdets, οἷον τὸ ἐσϑίειν χρέατα 
ἀνθρώπων, αἱ δέ εἰσι τῶν ἡδονῶν διαπηρώσεις. ἀπὸ ὃὲ τούτων τῶν 

ἡδονῶν ἢ σωφροσύνη χαὶ ἢ ἀχολασία περὶ τὰς πρώτας μόνον ἡδονὰς χα- 

ταγίνεται, ἤτοι περὶ τὰς ἀνϑθρωπιχὰς ἣἧδονάς, ἤτοι περὶ τὰ ἀνϑρωπιχὰ [Ὁ] σι 

ἀφροδίσια. διὸ χαὶ τὰ ϑηρία οὔτε σώφρονα οὔτε ἀχόλαστα λέ- 
Ἴομεν εἶναι, ἀλλὰ μεταφορικῶς χαὶ zat? ὁμοιότητα λέγομεν ταὐτὰ χαὶ 

\ ~ ͵ 

σώφρονα χαὶ ἀχόλαστα. χαὶ εἴ τινι ὅλως ἕτερον γένος τῶν ζῴων 
, > (A. διαφέρει ἑτέρου, ἤτοι ἐν ὕβρει ἤτοι ἐν ὀχείᾳ: οἷον ot ἵπποι διαφέρουσι 3 

2 ἐχφύγῃ scripsi: ἐχφυγης B: ἐχφύγει ἃ 5 πως prius B: om. ἃ 6 ἡ axpasta 

B: tis ἀχρασία a 10 γὰρ a: om. B 17 ἀντιλυπήσεως B: ἀντιλυπούσης a 

19 εἰ B: om. a 21 γενόμενος Β: γινόμενος a 24 Αὐτῶν ---λαβεῖν Β: om. ἃ 

90 ἐσϑίει B: ἐσϑίεις a 
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τῶν ἄλλων ζῴων ἐν τῷ εἶναι ὀχευτιχοὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων, 7 ἐν τῷ εἶναι 1266 
σινάμωρα, ἤτοι βλαπτιχά, ὡς ot λέοντες, ὡς οἱ λύχοι, ἢ ἐν τῷ εἶναι παμ- 

φάγα. χατὰ γοῦν τὰς διαφορὰς ταύτας, xa’ ἃς ἀλλήλοις τὰ ζῷα δια- 
φέρουσι, τὰ μὲν λέγομεν ἀχόλαστα ὡς τοὺς ἵππους, τὰ OF σώφρονα. εἶτα 

5 λέγει χαὶ τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν τὰ ζῷα οὔτε ἀχόλαστα οὔτε σώφρονα λέγε- 

τα! χυρίως χαὶ φησίν, ὅτι ὃ μὲν σώφρων προαιρούμενος ποιεῖ τὰ σώφρονα 30 

χαὶ λογισμὸν ἔχει, ἤτοι χαὶ τὸν λόγον ἔχει ἐρρωμένον: ὁμοίως GF χαὶ ὃ 
> l4 7 > ‘4 » > \ \ ᾿ς > \ > 

ἀχόλαστος προαιρούμενος ἀχολασταίνει, ἔχει GF χαὶ τὸν λόγον, ἀλλὰ Gte- 

φϑαρμένον. τὰ δὲ ϑηρία οὔτε προαίρεσιν ἔχει οὔτε λογισμόν, ἤτοι 
v ’ ΄ > ~ , ~ 

10 οὔτε τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἐξέστηχε τῆς φύσεως. οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι 
Ve ~ ~ / \ ΄ > 

ἔξω τῆς φύσεως τοῦ ἀλόγου ἐγένοντο χαὶ λογικὴν φύσιν ἔλαβον, ἀλλ᾽ ὅτι 

τὰ ϑηρία ἐοίχασι τοῖς ἐξεστηχόσι τῆς φύσεως, ἤτοι τοῖς μαινομένοις. ὡς 
γὰρ οἱ μαινόμενοι προαίρεσιν οὐχ ἔχουσιν ἀλλ ἀπροαιρέτως δρῶσιν ὃ ἂν 
δρῶσιν οὔτε λόγον ἔχουσι (τῶν γὰρ μαινομένων χαὶ ὃ λογισμὸς zal ὃ 35 

18 λύγος διέφϑαρται), οὕτω χαὶ τὰ ϑηρία οὔτε λογισμὸν οὔτε προαίρεσιν ἔχου- 
wv = ὦ - a Ἃ ᾿Ξ YX ~ A >I / 53 \ C 4 > f Cc s.r 

σιν. ἄνευ λογισμοῦ yap χαὶ βουλῆς χαὶ διανοίας τὰ ϑηρία εἰσίν. 7 δὲ 
, ~ > > ΄ ~ 

Uyprotys 7 ἐν τοῖς ϑηρίοις οὖσα ἔλαττον χαχόν ἐστι τῆς χαχίας. φοβερω- 
L Nt) fal ony t μ᾽ 

tépa δέ ἐστι ἣ ὑηριότης. 
Ett λέ a 2 Ny ἘᾺΝ re ~ c ὃ) , Ξ Ὑ x > , 2 a 

ita λέγει καὶ τὴν αἰτίαν, πῶς ἣ ϑηριότης ἔλαττον χαχόν ἐστι τῆς 
20 χαχίας χαί φησι, διότι οὐκ ἐν τοῖς ϑηρίοις ἔνι μὲν τὸ βέλτιστον, ἤτοι ὁ 

λόγος, διέφϑαρται δέ, ἥτοι ἐστὶ διεφϑαρμένος, ὡς χαὶ ὃ ἄνϑρωπος ὃ 45 

ἀχόλαστος ἔχει μὲν τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἔχει αὐτὸν διεφϑαρμένον. ἀλλ οὐδ᾽ 
σι Ξ Μ \ ΄ / 5 \ ΄ wwe Ὁ “ἢ , fae 

ὅλως ἔχουσι ta ϑηρία λόγον ἀλλὰ πάντα διέφϑαρται. εἶτα φησίν, ὅτι 

οὐδὲ δεῖ συγχρίνειν ὅλως τὴν ϑηριότητα πρὸς τὴν χαχίαν, ὡς οὐδὲ τὸ 
95 abv) Ἐν εὐ Πλ Go Εν ἢ et véo τι ὅπου: 95 ἄψυχον πρὸς τὸ ἔμψυχον: ἀσύμβλητα γάρ εἰσι ταῦτα. εἰ γάρ τις ϑηριό 

= \ pea ΄ ἌΔΩ-ς ἘΞ > oN \ σ ΄ > \ δὺς ἊΝ, ! a THTA πρὸς THY χαχίαν συμβάλλει, ταὐτὸν χαὶ ὅμοιόν ἐστι χαὶ εἰ ἔμψυχον 
27 @ συγχρίνει πρὸς ἄψυχον, πότερον, ἤτοι ποῖόν ἐστι, χάχιον. ἢ διχαιοσύνη, 

ἄψυχος οὖσα χαὶ ἕξις, 7 ὁ δίχαιος ἔμψυχος wy. ὃδείχνυσιν ὅτι ἢ τῶν 
ϑηρίων φαυλότης, ἥτοι ϑηριότης τῶν ϑηρίων, τῶν μὴ ἐχόντων ἀρχήν, 50 
v ~ ΄ \ ~ > , > ΄ > ~ ΄ ~ 

30 ἤτοι νοῦν (ὃ γὰρ νοῦς ἀρχὴ παντων) ἀσινεστέρα ἐστι τῆς xaxlas τῶν 
> ~ / ao >I c αὶ » 

ἀνθρώπων τῷ λόγῳ χαὶ vot διοιχουμένων. ὃ μὲν γὰρ ἄνθρωπος μετὰ 
7 σχέψεως χαὶ βουλῆς ἐπιχειρεῖ βλάψαι τινά, τὸ δὲ ϑηρίον ἀπερισχέπτως 

, 2 ~ Ὁ ~ > ΄ . 

πρὸς βλάβην ἐπιχειρεῖ, χαὶ διὰ τοῦτο ἀβλαβέστερόν ἐστι. τὸ συγχρίνειν 126v 
δ κα ΄ Ya ᾿ 

οὖν ϑηριότητα πρὸς χαχίαν παραπλήσιόν ἐστιν, εἴ τις συγχρίνει ἄψυχον, ἥτοι 
᾿ Vn , , 

35 ἀδιχίαν, πρὸς ἔμψυχον, ἥτοι ἄδιχον. ἢ γὰρ σύγχρισις Guotwy ὀφείλει εἶναι, 
σ» \ Or \ c ~ ee c , » } ΄ ~ v \ or ἕξεως πρὸς ἕξιν, χαὶ Extod πρὸς Extov. οὐ γάρ τις νοῦν ἔχων τὴν ἕξιν 
» ν᾿ δ Ν ᾿- \ Vv 5 4 / 

ἄψυχον οὖσαν συγχρίνοι πρὸς τὸ Extov ἔμψυχον ov. ἐμψύχου σύγχρισις 

ς cr πρὸς ἔμψυγον ὀφείλει εἶναι ual ἀψύχου πρὸς ἄψυχον. ἔστι yao ὡς POS εχ DStAct © pox TO γῦχον. ἔστ { Af ς 

ἑχάτερον, ἤτοι ἢ ἀδιχία χαὶ ὁ ἄδιχος, χάχιον ἑἕχατέρου, ἥτοι ἀλλήλων" 
> > Ἁ αν [- ΜΝ Εν Ξ 

40 ἐπεὶ οὖν ὃ ἄδιχος βλαπτιχός 
\ a / ~ 5 ΄ 

στι χαὶ χαχὸς διὰ τὸ μετέχειν τῆς ἀδιχίας, 
~ ~ , 5 , ἘΝ » “ὙΖ ΄ be) ’ > \ 

πολλῷ μᾶλλόν ἐστι χαχιώτερον, ἤτοι φαυλότερον, ἣ ἀδιχία. εἰ γὰρ τὸ προσ- 

2 σινάμορα Β: σινώμοῤῥα ἃ 26 συμβάλλει ": συμβάλλῃ ἃ 27 συγκρίνει ἃ: συγχρίνη Β' 33 βλάβην 

Β: βλάβηλ ὃ ϊ ἔμψυχον ἃ: ἔμψυχα Β 38. ὃ9 ὡς ante ἑκάτερον Diels: ὡς post ἀλλήλων Ba 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 28 



434 ANONYMUS IN ETH. NICOM. VII 7.8 [Arist. p. 115047.---16] 

εγγίζον τῷ πυρὶ ϑερμαίνεται, πολλῷ μᾶλλον ἔσται τὸ πῦρ ϑερμότερον. 126¥ 
ZA ΄ ΄ πον ~ » ΄ 3 ῳ & ᾿ v -" 

ἡ OF πάλιν ἢ ἀδικία πρᾶγμα ἀψυχόν ἐστι, καὶ διὰ τὸ ἄψυχον εἶναι μηδὲ 

δυνάμενον βλάψαι τινὰ αὐτὸ xa’ αὑτὸ ϑεωρούμενον, 6 δὲ ἄδιχος δύνα- 
ται βλάπτειν. λοιπὸν ἄρα ὃ ἄδιχος φαυλότερον τῆς ἀδιχίας ἐστίν. ὥστε ἣ 10 

5 ἀδιχία ἐστὶ μὲν ὡς φαυλοτέρα, ἔστι δ᾽ ὡς F φαῦλον οὔχουν. μυριοπλάσιον 
aN - mya »" δ ὧν > rh ἌΡ 2 Ἐ \ \ 9 ΄ + ΄ , >i 

γὰρ χαχόν, χαϑὸ τὸ μὲν ἄλογόν ἐστι χαὶ μὴ δυνἄμενον βουλεύεσθαι, τὸ δὲ 

λογιχὸν χαὶ βουλευτιχόν. 
>i - \ ΄ 

Ilept 6& tas bv ἀρ ag: χαὶ γεύσεως, περὶ ἃς ἢ σω- 
φροσύνη arenes χαταγίνεσϑαι, ἔστι μέν τινας οὕτως ἔχειν πρὸς τὰς 

10 ἐπιϑυμίας τὰς τοιαύτας. ὥστε χαὶ ae ος ὑπὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν, ὧν οἵ 

πολλοὶ χρείττους εἰσὶ χαὶ οὐχ ἡττῶνται, οἷον εἴ τις ἐπιϑυμεῖ οἶνον 

πιεῖν, δύναται χρατῆσαι τῆς ἐπιϑυμίας ταύτης, χἂν χυδαῖος ἢ, εἰσὶ δέ 20 
: 

τινες, οἱ ἡττῶντα! χαὶ ὑπὸ τῶν ἐπιϑυμιῶν, ὧν of πολλοὶ χρείττους εἰσίν, 
εἰσὶ δέ τινες ot χρατοῦσι χαὶ τῶν ἰσχυρῶν ἐπιϑυμιῶν, ἤτοι τῶν ἀφροδι- 

15 σίων, ὧν ἡττῶνται οἱ πολλοί. ἡττῶνται γὰρ ὑπὸ τῶν ἀφροδισίων μὴ ὃδυ- 

νάμενο! διαχρῖναι, ὅτι ἢ μοιχεία χαχόν ἐστιν. ἀπὸ τούτων τῶν τε χρατούν- 

των ὧν οἵ πολλοὶ ἥττους εἰσὶ zat τῶν μὴ Apa TONY, ὧν ot πολλοὶ οὐχ 
ἥττους εἰσίν, 6 μὲν περὶ ἡδονάς, Fro ὃ ἡττώμενος ὑπὸ τῶν ἐπιϑυμι- 
@y, ὧν οἱ πολλοὶ οὐχ ἡττῶνται, ἀχρατής ἐστιν, ὃ δὲ ale ὧν οἵ πολλοὶ 96 

᾿ς 
20 ἡττῶνται. ἐἸχραξήει ὃ δὲ περὶ λύπας, ἤτοι ἡπτώμ ενος ὑπὸ τῶν λυπῶν, 

ὧν ot πολλοὶ οὐχ ἡττῶνται, μαλαχός ἐστι. τὸ οὖν ἀπολέσαι φίλους ἴσως 

λύπην τος τινί: ταύτης δὲ τῆς λύπης χαὶ ὃ τυχὼν δύναται χρατῆσαι. 

ὃ οὖν ἡττώμενος τοιαύτης λύπης μαλαχός ἐστιν. οὐχ ὅτι δὲ χαὶ 7 ἀχρασία 

χαὶ ἢ iter οὐ περὶ λύπας xataytvetat, διὰ τοῦτο εἶπεν, εἰδὼς ὅτι ὃ 

25 μαλαχὸς περὶ λύπας χαταγίνεται. χαταγίνεται γὰρ χαὶ ἢ ἀχρασία χαὶ ἢ 
eS 

ἐγχράτεια χαὶ περὶ λύπας, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ ἡδονὰς χαταγίνεται. τῇ γὰρ 
- ΄ 

ἀπουσία τῶν ἡδονῶν οὐ λυπεῖται ὃ ἐγχρατής. ὁμοίως GE χαὶ ὃ μαλαχὸς 

χαὶ περὶ ἡδονὰς χαταγίνεται, ἀλλὰ μᾶλλον περὶ λύπας χαταγίνεται. τῆς 

γὰρ ἐπιϑυμίας χαὶ τῆς τυχούσης ἀπούσης λυπεῖται ὃ μαλαχός, οἷον εἰ 

et οἶνον [ΠΙράμνιον πιεῖν χαὶ τὴν ἐπιϑυμίαν οὐ δύναται πληρῶσαι. Ww «- A joa ςφ: Cc ¢ 30 

λυπεῖται σφόδρα ὁ μαλαχὸς καὶ thy ζωὴν ἀπολέγεται. ταύτης δὲ τῆς 
λύπης τῆς ἐπιγινομένης ἐχ τοῦ μὴ δύνασθαι πιεῖν οἶνον Πράμνιον of 86 
πολλοὶ χρείττους εἰσίν. 6 δὲ χρατῶν τῆς λύπης, ἧς οἱ πολλοὶ χρείΐττους 

οὔχ εἰσι, λέγεται χαρτεριχός, οἷον εἴ τις περιπεσὼν μεγάλῳ χινδύνῳ φέρει 

35 γενναίως χαὶ οὐ λυπεῖται, ἀλλὰ τῆς λύπης τῆς ἐχ τοῦ μεγάλος προς 

σϑαι ἐπιγινομένης αὐτῷ περιγίνεται χαὶ χρατεῖ ἧς ot πολλοὶ ἡττῶνται. 
ς ὧι δ» - +) ~ ps > y ΄ ΄ δι τ at ὃὲ ἕξεις τῶν πολλῶν μεταξύ εἰσιν, ἤτοι μεσότητέ δ᾽ ἣ 

i 
ς oF ἐπεὶ 

hy μεσότης ἀρετή ἐστι, διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι εἰ χαὶ μεσότης ἐστίν, GAA οὖν πρὸς 

Xr 

40 οὔσας τῶν τε μαλαχῶν χαὶ χαρτεριχῶν. οἱ γὰρ πολλοὶ ἡττῶνται μὲν ὑπὸ 40 

5 φαυλοτέρα Β: φαυλότερον ἃ 6 βουλεύσασϑαι Β: βουλεύεσθαι ἃ 12 πιεῖν scripsi: 

ποιεῖν Ba 18 ἧδονάς B: 709 a 32 τοῦ B: τούτων a 36 αὐτῷ scripsi: ab- 
~ 2 ‘ i, 7 - - 

τοις Β: αὐτὸ ἃ περιγίνεται Β: περιγίνονται ἃ “PATEL ἃ: Ἀρατοῦσι Β 
i) 



on 

10 
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τῶν λυπῶν, ὧν ὃ χαρτεριχὸς χρείττων ἐστί, χρατοῦσι δὲ τῶν λυπῶν, ὧν 126v 
6 μαλαχὸς ἥττᾶται, χαὶ πάλιν χρατοῦσι τῶν ἡδονῶν οἵ πολλοί, ὧν 6 ἄχρα- 

τὴς ἡττᾶται, ἡττῶνται ὃὲ τῶν ἡδονῶν, ὧν ὁ ἐγχρατὴς χρείττων ἐστίν. εἰ 
fd ¢ \ es > > ? > \ \ οὖν οἱ πολλοὶ μεταξύ εἰσι τῶν ἀχρατῶν zal ἐγχρατῶν, GAN οὖν πρὸς τὰς 

χείρους ἡδονὰς ῥέπουσιν. 

Ἐπεὶ 62 τινες τῶν ἡδονῶν ἀναγχαῖαι μέχρι τινός (τὸ γὰρ φαγεῖν 
ἄχρι τοῦ πληρῶσαι τὴν γαστέρα ἀναγχαῖόν ἐστι, τὸ δὲ ὑπὲρ ἡ ΤΑ χαὶ ὑπερ- 

βολιχῶς δι᾿ ὅλης ἡμέρας ἐσϑίειν ἀναγκαῖον οὐχ ἔστιν), αἱ δὲ τῶν ἡδονῶν, 
» \ I> er © ~ > ~ > v \ > ~ ES οἷον τὸ ἥδεσϑαι τιμᾶσϑαι πλουτεῖν ἀναγκαῖον οὐχ ἔστι. χαὶ ἐν ταῖς ἥδη- 

vais ταῖς ἀναγχαίαις καὶ ταῖς μὴ ἀναγχαίαις οὔτε αἱ ὑπερβολαί εἰσιν 
> ~ We Ὁ ἐλλξίῳςε Z ee EN 9) 7 Ie Yd | fies / ye \ Si 

ἀναγχαῖαι οὔτε at ἐλλείψεις. τὸ γὰρ μηδ᾽ ὅλως ἥδεσθαι ψεχτόν ἐστι, τὸ δὲ 
ὑπερβολιχῶς ἥδεσϑαι χαὶ πίνειν χαὶ ἐσϑίειν χαὶ πλουτεῖν περιττόν ἐστι χαὶ 

ν > 

ν a0 

οὐχ | ἀναγχαῖον. ὁμοίως δὲ ἔχει χαὶ περὶ τὰς ἐπιϑυμίας χαὶ λύπας: 6 127 

μὲν διώχων, ἤτοι ἐπιζητῶν, τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἡδέων, ἤτοι τὸ ὕπερ- 
βολικῶς ἥδεσθαι, 7 xa? ὑπερβολᾶς, εἴτ: i ζητεῖν τὰς nas 
χαὶ μεγάλας τῶν Toovay χαὶ ἐπιϑυμιῶν, ἥτοι τὰ ἀφροδίσια, ἢ χἂν μιχραί 

εἰσιν at ἡδοναί, οἷον τὸ πλουτεῖν, τὸ τιμᾶσϑαι αἱρούμενος τὸ ὑπερβάλλειν 

ἔχειν ἐν ταύταις, ἤτοι τὸ ὑπερβολικῶς ἥδεσϑαι 7 ζητῶν ταύτας τὰς ἧδο- 
γὰς διὰ προαίρεσιν, Fro μετὰ προαιρέσεως χαὶ οὐχ ἀπροαιρέτως χαὶ 
δι᾿ αὐτάς, ἤτοι αὐτὰς xa? αὑτὰς ἀγαπᾶν τὰς ἡδονὰς τὰς τοιαύτας χαὶ 

ἕτερον ἀποβαῖνον, ἀχόλαστόν ἐστιν. εἰ γὰρ ἀγαπᾷ μοιχεύειν διὰ 

τὸ χερδαίνειν, οὐχ ἀχόλαστος ῥηϑῇ οὗτος ἀλλὰ φιλοχρήματος. δμοίως χαὶ 

εἰ μοιχεύει γυναῖχα τυράννου τις δι’ ἕτερον ἀποβαῖνον, ἤτοι διὰ σω- 
τηρίαν τῆς πόλεως, ἵν᾿ ἰσχύσῃ διὰ τούτου χαταβαλεῖν τὸν τύραννον. οὐκ 

ἀκόλαστος οὗτος ρηϑῇ. ἀνάγχη γὰρ τὸν ἀχόλαστον τὸν μετὰ προαιρέσεως 
ζητοῦντα τὰς ἡδονὰς μὴ εἶναι μεταμελητιχόν, ὥστε εἶναι χαὶ ἀνίατον τὸν 

ἀχόλαστον. ὄπισϑεν μὲν ἔλεγεν, ὅτι ὁ ἀχόλαστός ἐστιν εὐιατότερος τοῦ ἄχβα: 

τοῦς: ἔλεγε GE τοῦτο. οὐχ ὅτι χαὶ αὐτὸς τοῦτο δοξάζει GAR ὡς δόξα ὃν 

ἑτέρων τινῶν. 7 δόξα δὲ τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐστὶ τοῦτο, ὅτι ὃ ἀχρατής ἐστι 
μᾶλλον εὐιατότερος τοῦ ἀχολάστου., ἅτε χαὶ τὸν καθὰ ἔχων ἐρρωμένον, ὃ 
δ᾽ ἀχόλαστος ἀνίατός ἐστιν. ὁ δ᾽ ἐλλείπων, ἤτοι ὃ μηδ᾽ ὅλως ϑέλων ἥδεσϑαι, 
ἐστὶν ἠλίϑιος, ὃς ἀντίχειται τῷ ἀχολάστῳ. ὁμοίως δὲ ἀχόλαστός ἐστι χαὶ 

6 φεύγων τὰς λύπας τὰς ἐπιγινομένας αὐτῷ τῇ ἀπουσία τῆς ἡδονῆς, 
ἀλλὰ φεύγει αὐτὰς μὴ ἀπροαιρέτως «διὰ τὸ ἥττᾶσϑαι τῶν ἰσχυρῶν ἐπιϑυ- 
μιῶν χαὶ ἡδονῶν χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐώμενος λυπεῖσϑαι. ἀλλὰ διὰ προ- 

αίρεσιν. ἥτοι μετὰ προαιρέσεως. 
Τῶν δὲ μὴ προαιρουμένων, ἤτοι τῶν δ᾽ ἀπ τροαιρέτως ἥττωμέ- 

νων ὁ μέν, ἤγουν ὃ ἀχρατής, ἄγεται, ἤτοι ἥττᾶται ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
nat ἕλχεται Ox’ αὐτῆς ἀπροαιρέτως, ὃ δέ, ἥτοι ὁ μαλαχός, ἄγεται ἀπρο- 

>. αιρέτως ὑπὸ τῆς λύπης τῆς τυχούσης χαὶ ἧς of πολλοὶ χρατοῦσι, διὰ τὸ 

17 

28 

or 

10 

30 

αἱρούμενος a: αἱρούμενον B 18 ζητῶν B: ζητεῖν a 20 αὐτὰς B (αὑτὰς Arist.): 

αὐτῶν a 24 χαταβαλεῖν B: χαταβαλλεῖν a 27 ὄπισϑεν] ὁ. 3 p. 1146433 

δόξα a: δόξαν B 

28% 
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σι 

10 

τῷ σι 

90 

90 

μηδ᾽ ὅλως αἱρεῖσϑαι λυπεῖσϑαι ἐν τῷ 2 ἐπιϑυμίαν ἀπεῖναι, ἀλλ᾽ ἀεὶ ϑέ- 127 

λειν ἥδεσϑαι χαὶ τὴν ἐπεισελϑοῦσαν αὐτοῖς ἐπιϑυμίαν ἐχπληροῦν. ὥστε 

διαφέρουσιν ἀλλήλων 6 τε ἀχρατὴς χαὶ ἀχόλαστος. ὁ μὲν γὰρ ἀχό- 
λαστος μετὰ προαιρέσεως ζητεῖ τὴν ἡδονήν, 6 δ᾽ ἀχρατὴς ἀπροαιρέτως. 80 

ι δ ς ἜΝ > ~ ΄ ¥ πὶ > f Lal \ > ¢ ~ "Ἃ 

παντὶ δὲ δοχεῖ χείρων εἶναι ὃ ἀχόλαστος,. ὃς χαὶ μὴ ἐπιϑυμῶν ἡ 
5 , 4 μ \ ~ 3 ~ ΄ \ ae \ 5 \ ~ > 

ἠρέμα, ἤτοι 7 xat μιχρῶς ἐπιϑυμῶν, πράττει ta αἰσχρὰ χαὶ τοῖς appo- 
΄ γε ΄ a ΄ ~ ΄ - 

δισίοις ἀεὶ προσχυλίεται παρὸ ὃ ἀχρατής, ὃς σφόδρα ἐπιϑυμῶν ἡττᾶται 
~ £3 ~ 5 Nita ΄ 2 if Ae es \ \ > A jd U4 » Fe ΄ _ \ 

ais qoovns χαι Le saad εὄτιν, OS KAL hel op ytS OWEVOS TUTTEL τινα. παρ᾿ 

> εἰ τύπτει ὀργιζόμενος. ef γάρ τις χαὶ μὴ ὀργιζόμενος τύπτει, ἐν τῷ πά- 

Det Gv, ἤτοι εἰ ὀργισϑείη, τί ἂν ποιήσῃ; εἰ οὖν χαὶ un ἐπιϑυμῶν ὁ 
ἀχόλαστος υοιχεύει, εἰ ὑπὸ σφοδρᾶς ὩἩδονῆς χολάζεται, τί ἂν ποιήσῃ; τῶν 40 

δὲ λεχϑέντων τὸ μὲν μαλαχίας εἶδός ἐστιν. ἤτοι μαλαχός ἐστιν ὁ ἡττώ- 
μενος ὑπὸ τῶν λυπῶν, ὧν ot πολλοὶ οὐχ ἡττῶνται, 6 δέ, ὃ ἡττώμενος ὑπὸ 

τῶν ἡδονῶν, ὧν ot πολλοὶ ἡττῶνται, ἀχρατής ἐστι. τὸ γὰρ χαρτερεῖν 
Rea ener y : 

ἐστιν ἐν TW ἀντέχειν, (ee ἐν τῷ μὴ oes ἤτοι μὴ ἣἯττᾶσϑαι ὑπὰ ̓ς: 

τῶν σφοδρῶν λυπῶν, ὧν οἱ πολλοὶ ἡττῶνται. 7 δ᾽ ΠΡ gas ἐστιν ἐν τῷ 

χρατεῖν τῶν ἡδονῶν, ὧν οἱ πολλοὶ ἡττῶνται. ἕτερον δέ ἐστι τὸ ἀντέχειν 

χαὶ χρατεῖν. ὃ γὰρ ἀντέχων xual μὴ ἐνδιδοὺς οὐχ ἤδη χαὶ χρατεῖ, χρεῖττον 45 

ὃὲ τοῦ ἀντέχειν τὸ χρατεῖν, ὥστε χαὶ ‘ ἐγχράτεια αἱρετωτέρα ἐστὶ τῆς xap- 
͵ , \ ~ > , - c 5 ΄ c ΄ A 

τερίας χαὶ μᾶλλον ἀγαϑόν ἐστιν. 6 6 ἐλλείπων, ἥτοι ὁ ἡττώμενος ὑπὸ 
~ ~ Ἁ Δ (ἐ \ > ..: = 4a = - Ἅ 3 / Ξ A as 

τῶν λυπῶν, πρὸς As οἱ πολλοὶ GticyuptCovtar χαὶ ἀντιτείνουσι χαὶ δύναν- 
- 5 ~ f * c ‘\ i“ Bl a g Vv 

ται χρατεῖν αὐτῶν, μαλαχός ἐστιν. ἣ τρυφὴ μαλαχία ἐστιν. ὃς EAxet, ἤτοι 

σύρει, τὸ ἱμάτιον αὑτοῦ χάτω ἐν τῇ γῇ ual ὀχνεῖ ἀνασῦραι αὐτό, ἵνα 
a = by, A nee 2 Ty ok. ᾿ κ᾿ ἘΞ ΄ τ νν a) ΄ ᾿ \ i a 

Uy πονήσῃ; (ἤτοι ἐνεργήσῃ) χαὶ προξενίσῃ αὑτῷ τὴν λύπην τὴν γινο 

μένην αὐτῷ ἀπὸ τοῦ αἴρειν. ἤτοι τοῦ σύρειν, χαὶ μιμούμενος τὸν 

χάμνοντα. ἤτοι τὸν νοσοῦντα, ὃς οὐ δύναται ἀνασῦραι τὸ αὑτοῦ ἱμάτιον, 50 

ἀλλ ἀδυνατεῖ χαὶ τὴν χεῖρα χινῆσαι, χαὶ adAtw, ἤτοι νοσοῦντι, ὅμοιος 
Ὕ >) Y wv εἰ » 4 ~ 2d \ » ΄ ~ 

ὦν, οὐχ οἴεται ἄϑλιος εἶναι, ἤτοι νοσῶν. οὐδὲ γὰρ ἄν τις ἥττᾶται 

ὑπὸ ἰσχυρῶν ual μεγάλων ἡδονῶν, ϑαυμαστός ἐστιν οὐδ᾽ ἀχρατὴς λέγεται 
ΠΥ ΞΕῚ ΄ 9 Ὁ) Ἃ Ὁ. ~ ie \ ~ A aN ftom 2 

ἀλλὰ συγγνωμονιχός, οὐδ᾽ ἂν ἡττᾶται ὑπὸ λυπῶν μεγάλων ϑαυμαστός ἐστιν 
9 ΣΧ \ f 5. \ / 2 > > / \ \ 

οὐὸὲ μαλαχὸς λέγεται ἀλλὰ συγγνωμονιχὸς ἐστιν, εἰ ἀντιτείνων πρὸς τὰς 
΄ ΄ σ Cc Q~ Ὁ ? > ~ 

μεγάλας λύπας ὕστερον ἡττηϑῦῃ OT αὐτῶν. 
4 a/ Apne \ sex A \ VEL aN x a 2 ὦ ay, ws A ῶ“. 

Ὁ Θεοδέχτης τραγιχὸς ἦν, χαὶ παράγει τὴν χεῖρα δεδηγμένον τὸν 12τν 

Φιλοχτήτην ὑπὸ ὄφεως, zal μέχρι μὲν πολλοῦ ἀντέτεινε πρὸς Ἧς oe 

χαὶ τοὺς πόνους, ὕστερον δὲ ἡττήϑη xat ἐβόα ᾿χόψατε τὴν ἐμὴν yetoa’. ’ PIAL MEALS 7 Ι 

οὗτος οὖν οὐ ῥηϑήσεται μαλαχός, διότι ἥττήϑη ὑπὸ τῶν λυπῶ We γάλαι 

1.2 ϑέλειν Β : ϑέλει ἃ 5 χείρων Aristoteles: χεῖρον Ba 7 προσχυλίεται B: προχωλύεται a 

8 χαὶ μὴ Ba et Arist. codd. KbNb: χαὶ ef μὴ Arist. vulg. 8.9 παρὸ εἰ B: ἢ xat παρὸ 

τίς a 10 ὀργισϑείη a: ὀργισϑῆ B 13 6 alterum B: om. a 14 καρτερεῖν a et Ari- 

stoteles: χρατοῦν B 15 ἐστιν] ἡ a: ἦν B 17 ἀντέχειν scripsi: ἀντέχον Ba 20 aya- 

ϑὸν B: ἀγαϑὴ a 24 ἤτοι ἐνεργήσῃ a: om. B 25 τοῦ σύρειν B: ἀπὸ τοῦ σύρειν a 

21 νοσοῦντι Β: τῷ νοσοῦντι ἃ 28 ἂν τις B: et τις a 33 teddextos Ba δεδη- 

γμένον Β: δεδηγμένην ἃ 35 cf. Nauck FTG p. 808: 36 ῥηθήσεται a: ondy B 
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1% > 214 3 13 tikes pt de : 
γὰρ ἦσαν αὗται), ἀλλὰ συγγνωμονιχός ἐστι. χαὶ 6 Καρχῖνος τραγιχὸς ἦν, 127+ 
ὃ δὲ Κερχύων εἶχε ϑυγατέρα τὴν ᾿Αλόπην. μαϑὼν δὲ ὅτι ἐμοιχεύϑη ἢ τ΄ 
αὐτοῦ ϑυγάτηρ ᾿Αλόπη ἠρώτησεν αὐτήν, τίς ἣν 6 μοιχεύσας, λέγων εἴ μοι 
τοῦτον εἴποις, οὐδ᾽ ὅλως ἄν λυπηϑῇς. εἶτα εἰπούσης τῆς ᾿Αλόπης τὸν 

5 αὐτὴν μοιχεύσαντα, οὐχέτι ὁ Κερχύων ὑπὸ τῆς λύπης ἔφερε ζῆν, ἀλλὰ 

χαὶ τὸ ζῆν ἀπελέγετο. οἷον χαὶ ὁ Κερχύων, 6 ὑπὸ τοῦ Καρχίνου παρα- 

γύμενος, ἡττηϑεὶς ὑπὸ τῶν λυπῶν οὐ μαλαχὸς ῥηϑῇ. ὥσπερ χαὶ ὃ πει- 

ρώμενος χατέχειν τὸν γέλωτα, εἶτα ἀϑρόον ἐχχαγχάζει, οὕτως χαὶ 6 Κερ- 15 

χύων μέχρι μὲν τ λα πρὸς τὴν λύπην ἀντέτεινεν, εἶτα ἡττήϑη. χαὶ ὃ 

10 Ξενόφαντος ἐπειρᾶτο χατέχειν τὸν γέλωτα, ἀϑρόον δ᾽ ἐχάγχασεν. ἣ πρὸς 
τὸ ἄνω ἀποδοτέον, ὅτι χαὶ ὁ Ξενόφαντος ὑπὸ ὄφεως δηχϑεὶς τὴν ζωὴν 

f y 
ἐμίσει χαὶ τὴν λύπην οὐχ ἔφερεν, ἣ τὸν γέλωτα πειρώμενος χατέχειν 

Yi 

αἀϑρόον ἐχάγχασεν. GAN εἴ τις πρὸς ἃς λύπας οἱ πολλοὶ δύνανται ἀν- 

αἱ 
/, 

τέχειν, ὑπὸ τούτων ἡττᾶται χαὶ μὴ δύναται age ce ἢ διὰ φύσιν 

15 γένους, ἤτοι διὰ γυναιχείαν ἀσϑένειαν, 7 διὰ φύσιν γένους, ἤτο! εἰ μὴ 20 
πολλάχις ἢ ἐχ γενετῆς συντεϑραμμένος ταῖς eS: οἷον ot βασιλεῖς τῶν 

Περσῶν ἔχουσι τὴν μαλαχίαν χαὶ μαλαχοί εἰσι διὰ τὸ γένος. βάρβαροι 
γὰρ ὄντες ἀεὶ πρὸς ἡδονὰς ἐγχυλίονται χαὶ οὐ ταῖς λύπαις εἰθισμένοι εἰσί, 

χαὶ διὰ τοῦτο, εἰ μιχρὰ λύπη ἐπιπέσῃ αὐτοῖς, ἡττῶνται ὑπ᾽ αὐτῆς. ὃ οὖν 

20 ἡττώμενος ὑπὸ τῶν οὐδαμινῶν λυπῶν μὴ διὰ φύσιν τοῦ γένους ἣ διὰ 

o- νόσον, μαλαχός ἐστιν. εἶτα ἑρμηνεύει τὸ διὰ φύσιν τοῦ γένους, ὡς τ 

ϑήλυ, ἀσϑενὲς ὃν διὰ τὴν φύσιν, πρὸς T ἄρρεν διέστηχε. παιδιώ δης % 
δὲ λέγεται ὃ παιδιαῖς χαίρων, ἥτοι ὁ παίζειν ἀεὶ ϑέλων. ἣ γὰρ παιδιὰ 

ἄνεσίς ἐστιν, ἢ δ᾽ ἄνεσις ἀνάπαυσις, ὃ ὃὲ μαλαχὸς ἀναπαύσει χαίρει χαὶ ἡδο- 

25 νῇ, GAN οὐ λυπεῖται, παιδιώδης δέ ἐστιν, ὃς ὑπερβάλλει πρὸς ταύτας, ἥτοι 

ὑπερβαλλόντως χρᾶται τῇ ἀναπαύσει" λοιπὸν ἄρα ὃ παιδιώδης μαλαχός ἐστιν. 

Ἐπιδιαιρεῖ ὃὲ thy ἀχρασίαν εἰς τὴν προπέτειαν χαὶ εἰς τὴν ἀσϑέ- 40 

γειαν. χαὶ of μέν, ἤτοι οἱ ἀσϑενεῖς βουλεύονται μὲν ὡς χαχόν ἐστι τὸ 

pein, οὐχ shee ὃὲ οἷς ον ἀλλὰ μοιχεύουσιν (ἡδὺ δοχεῖ 

80 οὖν αὐτὸ διὰ τὸ πάϑος, ἤτο! ἡττωμένῳ ὑπὸ τοῦ πάϑους, ἤτοι ὑπὸ τῆς 

ἐπιϑυμίας, χαὶ λέγονται οὗτοι ἀχρατεῖς), of δέ, ἤτοι ot προπετεῖς, οὐ 
βουλεύονται, εἰ τόδε ἀγαϑόν ἐστιν 7 χαχὸν ἀλλ εὐδὺς ἡττῶνται ὑπὸ tot 

πάϑους, ἤτοι τῆς ἐπιθυμίας, χαὶ λέγονται οὗτοι ἀχρατεῖς προπετεῖς. τινὲς 
εὐϑὺς τῷ προσψαυσϑῆναι γαργαλίζονται, εἰ δὲ ποιήσουσι τρῖψιν εἰς τὸ 4d 

35 μέρος τοῦ σώματος πρῶτον, ἔνϑα γαργαλίζονται, εἶτα γαργαλίσει τις αὐτό, 

ἔνϑα τὴν τρῖψιν ἐποίησαν, οὐ γαργαλίζονται. νῦν μέλλει 7 δοῦναι, ἥτοι, 
οὐ. πᾶς 6 προβουλευσάμενος ἥττᾶται. τινὲς γὰρ προαισϑανόμενοι, ἤτοι 

προβουλευσάμενοι χαὶ ἰδόντες ὅτι τόδε χαχόν, οὐχ ἡττῶνται ὑπὸ τοῦ 

1 Καρκῖνος) cf. Nauck BG, 1919 2 ἀλόπην corr. ex ἀλώπην B 4 λυπηϑῆς Paris. 

1854: λυπηϑῶ Ba 8 ἐχχαγχάζει scripsi: eyxayyater Ba 14 7 a: corr. ex μὴ B 

18 οὐ ante ταῖς B: om. a, post λύπαις ponens οὐκ 23 παίζειν] παίζων Ba 29 ἡδὺ a: 

ἡδονὴ B 30 ἡττωμένω B: ἡττώμενοι a 34 τῷ Diels: tod Ba 36 ἀποδοῦναι ὅτι 

οὐ πᾶς Diels 37 προαισϑανόμενοι Ba et Arist. ΚΝ; προαισϑόμενοι Arist. vulg. 
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πάϑους, χἄν te 70d ἡ χἄν te λυπηρόν. ὥσπερ uot of xpoyapyakt- lez 

σϑέντες, ἤτοι of τρῖψιν πρῶτον ποιήσαντες, οὐ γαργαλίζονται. μά- 

λιστα δὲ οἱ ὀξεῖς ual μελαγχολιχοὶ ἀχρατεῖς εἰσι χατὰ τὴν προ- 50 

πετῇ ἀχρασίαν, ἤτοι ἀχρατεῖς προπετεῖς. οἱ μὲν γάρ, ἥτοι οἱ ὀξεῖς 

5 διὰ τὸ ταχὺ τῆς φύσεως, οἱ δὲ διὰ τὸ σφοδρὸν τοῦ πάϑους, ἤτοι τῆς 

μελαγχολίας, οὐχ ἀναμένουσι τὸν λόγον, ἤτοι βουλεύσασϑαι χαὶ παρου- 

σιάσαι τὸν λόγον χαὶ χρῖναι διὰ τὸ ἀχολουϑεῖν τῇ φαντασίᾳ. ἡνίχα γὰρ 

ἴσχωσί τι ἡδύ, εὐθὺς ῥέπουσι πρὸς τοῦτο χαὶ ἡττῶνται ὑπ᾽ αὐτοῦ. πᾶς 
δὲ ὃ ἀχόλαστος οὐχ ἔστι͵ μεταμελητικός. διὸ οὐχ οὕτως ἔχει, ὥσπερ 

10 ἠπορήσαμεν πρῶτον, ὅτι εὐιατότερος ἣν ὃ ἀχόλαστος παρὸ ὁ ἀχρατής, 128: 

ἀλλ 6 μέν, ἤτοι ὁ ἀχόλαστος, ἀνίατός ἐστιν, 6 δέ, ἤτοι 6 ἀχρατὴς ἰατός. 

ἔοιχε δὲ ἢ μὲν μοχϑηρία, ἤτοι ἢ ἀχολασία, ἀπὸ τῶν (νοσημάτων) τῷ 

ὑδέρῳ χαὶ τῇ φϑίσει, καὶ ὥσπερ εἰ νοσεῖ τις ὕδερον ἢ φϑίσιν, οὐ σήμερον 

μὲν ἔχει τὸν ὕδερον χαὶ τὴν φϑίσιν, αὔριον δ᾽ οὔ, ἀλλὰ συνεχῶς εἰσιν, 

15 ἤτοι ἀδιαλείπτως, χαὶ ἀεὶ τῷ νοσοῦντι ὑπάρχει τάδε τὰ νοσήματα, οὕτω 

χαὶ ἢ ἀκολασία συνεχής, ἤτοι ἀδιάλειπτος χαὶ ἀεὶ τῷ ἀχολάστῳ προσυπ- 5 

ἄρχει. διεφϑαρμένον γὰρ ἀεὶ τὸν λόγον ἔχει, χαὶ ἀεὶ τὸ ἀγαϑὸν χαχὸν 

αὐτῷ δοχεῖ. ἢ δὲ ἀχρασία ἔοιχεν ἀπὸ τῶν νοσημάτων τοῖς ἐπιληπτιχοῖς 

νοσήμασιν: ὡς γὰρ ἣ ἐπίληψις οὐ συνεχής, ἤτοι οὐ διηνεχὴς χαὶ ἀδιάλει- 

90 πτὸς ὑπάρχει τῷ ἔχοντι ταύτην, ἀλλὰ ἣ χατὰ δύο ἡμέρας αὐτῷ ἢ ἐπί- 

ληψις ἔρχεται ἢ τρὶς τῆς ἡμέρας χαὶ οὐχὶ ἀεί, οὕτω χαὶ foe ἢ πονηρία, 

ἤτοι ἢ ἀχρασία, οὐ συνεχής ἐστιν, ἤτοι οὐχ ἀεὶ ὑπάρχει τῷ ἀχρατεῖ. οὐ 

ap ἀεὶ τῷ πάϑει ἐγχυλίεται ἀλλὰ μέχρι οὗ ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας χρατεῖται. 10 

xa ὅλως ἣ ἀχρασία ἕτερόν ἐστι τῆς χαχίας. ἥτοι τῆς ἀχολασίας. ual ἢ 

25 μὲν χαχία, ἤτοι ἢ ἀχολασία, λανϑάνει ἑαυτήν' οὐ γινώσχει γὰρ ὅτι τὸ 

μοιχεύειν χαχόν ἐστιν (ἀλλ᾽ ὡς ἀγαϑὸν αὐτὸ οἴεται, ἢ δὲ ἀχρασία οὐ λαν- 

ϑάνει, ἤτοι οὐχ ἀγνοεῖ, ὅτι τὸ μοιχεύειν χαχόν ἐστιν.) 

Εἰπὼν ὅτι τῶν ἀχρατῶν οἱ μέν εἰσι προπετεῖς, οἱ δὲ ἀσϑενεῖς, δεί- 20 

χνυσιν ὅτι of ἐχστατιχοί, ἤτοι οἱ ἀχρατεῖς προπετεῖς, χρείττους εἰσὶν ἥπερ 

80 οἱ ἀχρατεῖς ἀσϑενεῖς, of τὸν λόγον μὲν ἔχουσι καὶ βουλεύονται, οὐχ ἐμ- 

μένουσι δ᾽ οἷς ἐβουλεύσαντο. φαίνονται γὰρ οἱ ἀσϑενεῖς ἀχρατεῖς ὅτι 

[ἐπεὶ ἄδειαν ἔχει. ὥστε χαὶ προβουλεύεσϑαι] ὑπὸ ἀσϑενῶν ἡδονῶν πολε- 

μοῦνται, [καὶ διὰ τοῦτο ἄδειαν ἔχει,] ὥστε χαὶ προβουλεύεσϑαι, οἱ δὲ 

προπετεῖς ἀχρατεῖς φαίνονται, ὅτι ὑπὸ ἰσχυρῶν χαὶ μεγάλων ἡδονῶν πολε- 
* 

cs σι μοῦνται, [χαὶ διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἄδειαν ἔχουσιν.], ὥστε μὴ προβουλεύεσθϑαι, 2 

ἀλλ εὐθὺς ὑπὸ τῆς σφοδρότητος τῆς ἥδονῆς περιέλχονται, ὥστε χείρους | 27 | fire | i C 
€ ) 

οἱ ἀσϑενεῖς ἀχρατεῖς τῶν προπετῶν ἀχρατῶν, εἴπερ χαὶ ὑπ᾽ ἀσϑενῶν 

1.2 προγαργαλισϑέντες B et Arist. Lo Mb: προγαργαλίσαντες ἃ et Arist. vulg. 12 ἔοιχε δὲ B: 

ἔοιχε yap a νοσημάτων a: om. B 14 tov B: to a 15 ὑπάρχει B: προσυπάρχει a 

20 post αὐτῷ add. ὡς οἱ δαιμονιάριοι a: om. B 26 ἀλλ᾽ ὡς --- καχὸν ἡ (27) a: om. B 

29 προπετεῖς B: προπετῶν a ἤπερ] εἴπερ Ba 31 ὅτι post γὰρ Ba: ego transposui 

post ἀχρατεῖς 32 ἐπεὶ -- προβουλεύεσϑαι Ba: ego seclusi 33 καὶ ---ἔχει Ba: seclusi 

35 xai—éyovow Ba: seclusi μὴ scripsi: zat Ba 37 ὑπ᾽ B: ὑπὸ τῶν a 
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ἡδονῶν πολεμούμενοι τι βουλευύμενοι ἡττῶνται. τοῖς γὰρ προπετέσι 128r 
συγγνώμη μᾶλλόν ἐστι διὰ τὸ (ὑπὸ) ἰσχυρῶν παϑῶν πολεμεῖσϑαι. of γὰρ 
ἀσϑενεῖς ἀχρατεῖς ὑπὸ ἐλάττονος πάϑους ἡττῶνται χαὶ οὐχ ἀπροβού- 

ὶ ἕτεροι. ἤτοι οἱ προπετεῖς ἀχρατεῖς, ἀλλὰ πολλὰ 
βουλευσάμενοι" of ὃὲ προπετεῖς οὐ δύνανται προβουλεύσασϑαι: ὃ γὰρ ἀσϑε- 80 

λευτοι ἡττῶνται ὡς χὰ 

νὴς ἀχρατής, ἐπεὶ ὑπὸ ἐλαττόνων χαὶ ἀνισχύρων ἡδονῶν ἡττᾶται, ὅμοιός 

ἐστι τοῖς μεϑύουσιν συντόμως ὑπὸ ὀλίγου οἴνου, παρὸ ὡς of πολλοί. 

οἱ γὰρ πολλοὶ πολὺν οἶνον πιόντες μεϑύουσιν. ὅτι μὲν ἢ ἀχρασία χαχία, 

ἤτοι ἀχολασία ἐστί, φανερόν, ἀλλ᾽ οὐ πάντῃ ἢ ἀχρασία ταὐτὸν χαὶ ἴση ἐστι 

τῇ ἀχολασία. ἀλλὰ πῇ. χαϑὸ ἡττῶνται ὑπὸ τῶν ἡδονῶν χαὶ περὶ τὰ αὐτὰ 

ὑποχείμενα, ἤτοι τὰ ἀφροδίσια χαταγίνονται, ἀλλὰ διαφέρουσι. τὸ μὲν 

γάρ, ἤτοι ἣ ἀχρασία, παρὰ προαίρεσίν ἐστιν (οὐ προαιρεῖται γάρ), τὸ δέ, 80 

ἤτοι ἢ ἀχολασία, χατὰ προαίρεσιν, ἤτοι προαιρεῖται. οὐ μὴν ἢ axpa- 

σία ἑτέρα ἐστὶ τῆς ἀχολασίας, GAN ὁμοία τῇ ἀχολασίᾳ χατὰ τὰς πράξεις. 
ἄμφω γὰρ ταῖς ἡδοναῖς ἐγχυλίονται. 6 Δημόδοχος Μιλήσιος Λέριος ἦν τὸ 

Ἱένος- πολλὰ δ᾽ ἀποσχώπτων τοὺς Μιλησίους ἔλεγεν, ὅτι of Μιλήσιοι ἀσύ- 
νετοι μὲν οὔχ εἰσι, δρῶσι δὲ τὰ τῶν ἀσυνέτων, χαὶ of ἀχρατεῖς ἄδιχο! 
μὲν οὔχ εἰσιν, ἤτοι ἀχόλαστοι, ἀδικοῦσι GE, ἤτοι βλάπτουσι χαὶ δρῶσι 
τὰ τῶν ἀχολάστων. 

EB \ Qi . , ν ΄ 3 , ind , 4 >) » ~ \ » 

ξ t J 5 € ETLCYTEL σ - 5 mel δὲ ὃ μέν, ἤτοι: ὁ ἀχρατής, διώχει, ἤτοι ἐπιζητεῖ τὰς σωμα- 50 

τιχὰς ἡδονὰς ὑπερβολιχῶς χαὶ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον μὴ διὰ τὸ 
9 -“« Ψ > ΄ o ΄ > \ 

πεπεῖσϑαι, ἥτοι od πειϑόμενος ὅτι χαλόν ἐστι τὸ Be os οὐδὲ προαι- 

ρούμενος GAN ἀπροαιρέτως, ὁ δέ, ἤτοι ὁ ἀχόλαστος, πέπεισται, ἤτοι 
προαιρεῖται μοιχεύειν ἀεί, χαὶ οἴεται χαλὸν εἶνα! τὸ ΠῚ διὰ τὸ εἶναι 

τοιοῦτος προς χατὰ τὸν λόγον χαὶ ἀεὶ ζητῶν τὰς σωματιχὰς ἣδο- 

vos, ἐχεῖνος μὲν ὁ ἀχρατής, ἐπεὶ ἀπροαιρέτως μοιχεύει μετάπειστος, 
4 > / > a) 5 , > \ ΄ - 

ἤτοι ἰατός, οὗτος ὃ naa ἐπεὶ προαιρούμενος ζητεῖ τὰς ἥδονάς, 128v 
Μ Μ ΣΟ , > 1 Σ ΄ v (a Tar 

OD, ἥτοι aviatos ἐστιν. γὰρ εἰς τὴ χαὶ ἣ μοχϑηρία, ἥτοι ἣ χαχία, 
΄ - 4 3 

ἢ wey, ἤτοι 7 χαχία, aes τὴν oe gh τὴν τελιχήν. εἰ γὰρ ἔστι τις 

ἀχόλαστος, οὐ δύναται ὑποϑεῖναι τέλος ἀγαϑόν, ἤτοι ὅτι det τῶν ἡδονῶν 
oh € Fa iy WA MeN ΄ ” > © , ΄ ΄ a 

ἀπέχεσϑαι. ἀλλὰ διεφϑαρμένος ὧν χαὶ τέλος διεφϑαρμένον ὑποτίϑησιν, ὅτι 
- 
! χαλόν ἐστι τῆς ἡδονῆς ἔχεσϑαι. 7% δέ, ἤτοι ἢ ἀρετή, σώζει χαὶ συντηρεῖ 

χαὶ τὸ τέλος ἀγαϑόν. εἰ γὰρ ἔστι τις σώφρων, ὑποτίϑησι xat τέλος aya- ὅ 
ϑόν. ἐν ταῖς πράξεσιν ἀρχή ἐστι τὸ οὗ ἕνεκα, ἤτοι τὸ τέλος. ὥσπερ 

85 ἐν τοῖς μαϑηματιχοῖς apyat εἰσιν. αἱ γὰρ ϑέσεις, οἷον ὅτι σημεῖόν 
ἐστι, οὗ μέρος οὐδέν, ἣ γραμμή ἐστι μῆχος ἀπλατές. οὐχ ἔστι δὲ ἐχεῖ ἐπὶ 

τῶν μαϑηματιχῶν λόγος, ἤτοι συλλογισμὸς τῶν ἀρχῶν χαὶ ἀπόδειξις ἀλλ᾽ 

ἀναποδείχτως ἀξιοῖ τὸν αὐτοῦ μαϑητὴν ταύτην δέξασϑαι. οὕτω χαὶ ἐν- 

2 ὑπὸ ἰσχυρῶν ἃ: ἰσχυρῶν B 8 πολὺν B: πολλὴν ἃ πιόντες B: πίνον- 

τες ἃ 10 ἡττῶνται Β: ἡττῶναι ἃ 15 Λέριος] χαίριος Β: λάριος ἃ 

20 μετάπειστος Β et Arist. codd. pr. KONb: εὐμετάπειστος ἃ et Arist. vulg. 29 ἢ 

μὲν ἤτοι ἡ χαχία B: om. a 32 τῆς Β: τὸ a 35 ante ἀρχαί add. ὑποϑέσεις 

a: om. B 
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\ ταῦϑα ἐπὶ τῶν πράξεων οὐχ ἔστιν ἀποδείξει γνῶναι τὸ τέλειον ἀλλ᾿ ἢ 128ν 
> ΄ Ὑ ΄ ; Al ων 5 ΄ v Cn ΘΑ͂ 5 AS >. F_~ ¥ 
ἀρετή, ἤτοι ἢ φυσιχὴ ἢ ἣ edroty, ἥτοι ἢ ἠϑιχὴ ὀρϑοδοζεῖ, ἤτοι 10 

ὀρθῶς ἐφευρίσχει τὴν ἀρχήν, ἤτοι τὸ τέλος χαὶ οὐ πλανᾶται. (εἰ γὰρ 
΄ X A ~ ΄ ζχ " A , 5 “ 9 

φύσει βλέπει τις πρὸς τὸ σωφρονεῖν, ὑποτίϑησι χαὶ τὸ τέλος ἀγαϑόν. εἰ 

5 σώφρων μέν ἐστι τοιοῦτος, ἤτοι ὃ ἡδόμενος) οἷς δεῖ uot ὅτε δεῖ, ἀχό- 

λαστος δὲ ὁ ἐναντίος αὐτῷ, ἤτοι 6 ἀντιχείμενος. ἔστι δέ τις οἷον 

6 ἀχρατὴς ἐχκστατιχός, ἤτοι ἡττώμενος διὰ πάϑος, ἥτοι ὑπὸ τοῦ πάϑους 
παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον. ὅντινα τὸν ἀχρατῇ χρατεῖ, ἥτοι νιχᾶ. τὸ 

΄“ς Ὑ ΦᾺΣ ς ΄, ΄ y , \ X ee wy ΄ Oe Ὁ 0} 
πάϑος, ἥτοι ἣ ἐπιϑυμία, ὡς μὴ πράττειν χατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον" οὗ 15 

10 χρατεῖ 6& αὐτὸν 7 ἐπιϑυμία οὕτως ὥστε ual εἶναι τοιοῦτον, ἥτοι πε- 
πεισμένον, ἤτοι προαιρούμενον χαὶ διώχειν τὰς σωματιχὰς ἡδονὰς ἀνέδην 
3x44) 5 ΄ ΄ 5 ‘ ~ id ~ 

ἀλλ ἀπροαιρέτως. ὃ οὖν ἀχρατὴς οὐ φαῦλος, ἤτοι οὐ χαχός ἐστιν ἁπλῶς, 
> \ \ 4 ΥΨ > 4 9 \ ~ 3 iw Νὴ ἣν ~ e 9h 

ἐπεὶ τὸν λόγον ἔχει ἐρρωμένον, ἀλλὰ πῇ ἐστι φαῦλος, χαϑὸ ἡττᾶται. ὁ δὲ 

χαχὸς οὐχ ἔχει τὸν λόγον ἐρρωμένον. ἐπὶ τοῦ ἀχρατοῦς γὰρ σώζεται τὸ 

15 βέλτιστον, ἤτοι ἢ ἀρχή, ἥτοι τὸ τῆς ψυχῆς βέλτιστον, ἤτοι ὁ λόγος, 
or ὦ" 

~ ΄ Vv 

νοῦς. ὃ γὰρ ἀχρατὴς ἐρρωμένον ἔχει tov hoyov, ὁ ἄλλος δέ, τς 

ἐγχρατής, ὃς ἐυμένει, τῷ ὀρϑῷ δηλονότι λόγῳ, χαὶ οὐχ ἐξίσταται, ἤτοι 20 
| i Nea) ᾽ | ’ 5 a 

A οὐχ ἥττᾶται ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας, ἐναντίος ἐστὶ τῷ aupatet. φανερὸν οὖν 
a 2 ee ro Byte cei CELE ὅπ. 2 5 3 ὅτι {ἢ μὲν, ἧτοι ἢ) See ἕξις σπουδαία, ἥτοι ἀγαϑή ἐστιν; ἢ δέ, 

90 ἤτοι 4 ἀχρασία, φαύλη ἐστὶν ἕξις. 
Ἐπειδήπερ ὄπισϑεν εἶπεν, ὅτι τινὲς δοξάζουσιν, ὅτι ἐγχρατής ἐστιν 6 

In 

ἐμμένων τῇ δόξῃ xat τ ὁ ἐχστατιχὸς TIS θεν νῦν ἀπορεῖ, 
πότερον ἐγχρατής ἐστιν 6 ἐμμένων ὁποιῳοῦν λόγῳ, ἤτοι ὁποιαοῦν δήύξῃ 80 
Sane 3 : : ΠΡΟ σε Ξ ἊΣ ΕἸ ἢ ἐμμένων ἤτοι χαὶ ἀγαϑῇ χαὶ χαχῇ, ἢ ὃ μήτε τῇ χαχῇ μήτε τῇ ὀρϑῇ;, 

95 ἤτοι τῇ ayady, δόξῃ. χαὶ Apa γε capes ἐστιν ὁ μὴ ἐμμένων ὁποιαοῦν 

προαιρέσει, ἤτοι μήτε τῇ Bt) δόξῃ μήτε τῇ Εἶτ ἢ ἀχρατής ἐστιν ὃ μὴ 

ἐμμένων τῷ ψευὸ et λόγῳ, ἤτοι τῇ φαύλῃ δόξῃ, χαὶ τῇ tesa τῇ 
Ee ei Wr  η 3 Ave Απιβο cera ewer oe 5 ae uy ὀρϑῇ, ἥτοι τῇ φαύλῃ; λύσις. ἢ xata aps χαὶ οὐ χυρίως ῥη- 

ϑήσεται ἐγχρατὴς ὃ wh ἐμμένων ὁποιαοῦν δόξῃ, χαὶ τῇ ἀγαϑῇ ual τῇ 

30 xan χαὶ χατὰ συμβεβηχὸ ὺς ῥηϑήσεται ἀχρατὴς ὁ μὴ ἐμμένων ὁποιαοῦν 

δόξῃ, μήτε τῇ ἀγαϑῇ δόξῃ μήτε τῇ φαύλῃ. zal αὑτὸ δέ, ἥται χυρί- 3 ils i il ἵ il fi il | i 

ὡς δέ, ἐγχρατής ἐστιν 6 μἢ ἐμμένων τῷ ἀληϑεῖ λόγῳ, ἥτοι τῇ ἀγαϑῇ 
ΟΣ | eed ‘ ἢ | il il 

δόξῃ. ὃ wey, ἤτοι 6 χυρίως ἐγχρατὴς ἧι vel τῇ ahd ἤτοι τῇ aya- 

ou (Vie Ne το aria Ξ + - ra > τ VOT θῇ. δόξῃ. εἰ yap τις ἢ φιλόγλυχυς, 7 χει, ἥτοι ζητεῖ χαὶ ἀγαπᾷ 

35 τοδί, ἤτοι τὸν γλυχὺν οἶνον, διὰ τοδί, ἤτοι διὰ τὸ γλυχύ, χαϑ’ αὑτὸ μὲν 

χαὶ χυρίως χαὶ πρώτως διώχει, ἥτοι ζητεῖ τοῦτο, ἤτοι τὸ γλυχύ. χατὰ 
\ a. fe ~ \ συμβεβηχὸς δὲ αἱρεῖται χαὶ TO πρότερον, ἥτοι τὸν οἶνον. διότι γὰρ 

1 ἐπὶ Β: om. ἃ ὃ τέλος Β: τέλειον ἃ εἰ γὰρ --- ἡδόμενος (5) ἃ: om. Β 

10 ἤτοι prius B bis 15 τὸ τῆς ψυχῆς B: τὸ τέλος. ἤτοι, τὸ ἃ 17 τῷ ὀρϑῶ 

δηλονότι λόγω Β: ὃ δοχεῖ τῷ λόγῳ ἃ 18 ἐναντίος Β: ἐναντίως ἃ οὖν Β: μὲν ἃ 

19 ἡ μὲν, ἤτοι ἡ ἃ: lacuna 10 fere litterarum B 21 ἐπειδήπερ a: ἐπεὶ ὡς Β (: ἐπεὶ 

εἴπερ ὡς Vat. 1621) ὄπισϑεν] c. 2 p. 11450Ὁ10 28 πότερον Β: ὅτι πότερον ἃ 

ὁποιῳοῦν B et Aristoteles: 6mocwobdy ἃ 24 unte τῇ χαχῇ μήτε B: ἐμμένων a ᾿ ᾿ μη ] PH μμ. 
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~ Vv / τ S ~ " - 

τῷ οἴνῳ συμβέβηχε γλυχὺ εἶναι, διὰ τοῦτο τὸν οἶνον ἀγαπᾷ. οὕτω χαὶ 1285 
΄ Pe ‘ , - ~ 5 O.~ als 5 / 5 al / ΠΡ» 6 ἐγχρατὴς χυρίως τῇ ἀγαθῇ δόξῃ ἐμμένει. εἰ δέ που φαύλην δόξαν 40 
ἄν > / , ΄ ss 5 Ὁ ΄ > ~ 

ἔχων einer et ταύτῃ, οὐχ ὡς φαύλῃ ἐμμένει ταύτῃ, GAR ὡς ayaty: 
\ NE ΄ Vv 5 J ~ 5 ~ Ὁ 73 

οἴεται γὰρ τὴν φαύλην δόξαν ἀγαϑὴν εἶναι, ὥστε χυρίως τῇ ἀγαθῇ δόξῃ 
> ΄ »Σ Ἁ “δ ’ 

5 ἐμμένει. ἐπεὶ δὲ πολλάχις συμβέβηχε ταύτην φαύλην εἶναι, χατ 
/ ~ , b] ΄ ΄ > ΄ 

βηχὸς ἐμμένει χαὶ τῇ φαύλῃ, χαὶ πάλιν ἀχρατής τω χυρίως ὃ μὴ ἐμμένων 
> 

i 

ἀγαϑῇ δόξῃ. εἰ δέ που πολλάχις φαύλην δόξαν ἔχων οὐχ ἐμμένει αὐ- il | 
~ > c »] . τ 

τῇ. οὐχ ὡς φαύλῃ οὐχ ἐμμένει αὐτῇ ἀλλ᾽ ὡς ἀγαϑῇ. οἴεται γὰρ αὐτὴν 4 
δὲ ὐχον as = = ; αν ἃ ΄ 2. =i od > ~ ofp. 

ἀγαϑὴν εἶναι, ὥστε ce al χαὶ ὁ ἀχρατὴς οὐχ ἐμμένει τῇ ἀγαϑῇ δόξῃ. 
“5 10 εἰ δέ που πάλιν συμβέ ἘΒΉΚΕΡ αὐτῇ φαύλῃ εἶναι, χατὰ συμβεβηχὸς οὐχ 

>\ ~ sy ἢ 

ε 
> 4 3 ~ \ ΄ sy 

CULEVEL ODT}. χυρίως ὃὲ ὃ ἐγχρατὴς χαὶ τῇ φαύλῃ δοξῃ οὐχ ὡς φαυλῃ 
2 

ε 
/ ὌΝ 35) ΄ 5» ~ 

μμένει GAR ὡς ἀγαϑῇ. 

Εἶτα ἑρμηνεύει τί ἐστι τὸ xa’ αὑτό. τὸ δὲ χαϑ᾽ αὑτό ἐστι τὸ 129τ 
ET ἐυμένων, χαὶ τῇ ἀγαϑῇ ἁπλῶς, ἤτοι τὸ χυρίως. ὥστε ὁποιαοῦν δόξῃ eur 

φαύλῃ, ὥς, ἤτοι χατὰ συμβεβηχός ἐστιν 6 ἐγχρατής. ὁμοίως δὲ χαὶ 
μυένων. ὁποιαοῦν δόξῃ ἀχρατὴς λέγεται, ὥς, ἤτοι χατὰ συμβεβηχός. 5 

έ. ἤτοι χυρίως δὲ ἐγχρατής ἐστιν ὁ τῇ ἀληϑεῖ, ἤτοι τῇ ἀγαθῇ 
ἐμέ : ΕΠ ΔΉ aoe εἰ | ἐμμένων, χαὶ ἀχρατὴς χυρίως ὁ μὴ ἐμμένων τῇ αγαῦγ δόξῃ. εἰσὶ 

΄ ΠῚ . 

τινες, OL TH οἰχείᾳ δόξῃ ἐμμένοντες χαὶ οὐδ᾽ ὅλως πείϑονται μετα- 
« \ 4 > ¢ > 

20 πεσεῖν ταύτης, οἱ χαὶ λέγονται ἰσχυρογνώμονες, ὡς διϊσχυριζόμενοι ἐμμέ- 

γειν τῇ οἰχείᾳ δόξῃ χαὶ μὴ μεταπίπτειν αὐτῆς. ἐπεὶ ὃὲ xual ὁ ἐγχρατὴς 

ἐμμένει τῇ δόξῃ τῇ olxeta, ἐμμένει δὲ χαὶ ὃ ἰσχυρογνώμων τῇ οἰχείαᾳ; 10 
? > re 4 , og wav αὐτὸ τοῦτο ὁμοιότητά τινα ἔχουσιν 6 te ἐγχρατὴς χαὶ ἰσχυρογνώμων, 

>. 3k \ gv v > I >i > ΖᾺ \ 5 X , 

ene se? here fob [eats διαφερουσιπὸξ ἀλλήλων χατὰ πολύ. ὁ μὲν γάρ, 
95 ἤτοι ὃ ἐγχρατής, διὰ πάϑος χαὶ ἐπιϑυμίαν, ἥτοι τῆς δόξης, ἣν ἔχει 

} σχρῶν ἐπιϑυμιῶν, 
Ἁ 4 QO~ 4 ~ 

περὶ τὰ πάϑη. ὅτι δεῖ ἀπέχεσθαι τῶν παϑῶν χαὶ τῶν α 
» ΄ ΄ 5 

πε οὐ μεταβάλλει, ἤτοι οὐ μεταπίπτει, ἐπεὶ 6 ey ἐγχρατής, εἰ δόξαν 

ἔχει περί τινων ἄλλων ποτοῦ φαύλων. εἰ τύχῃ int φρονίμιο. παρα!- 
~ \ 

ΕΑΝ εὔπειστος γίνεται αὐτῷ παραινοῦντι τὰ συμφέροντα, ὃ GE ἰσχυ- 15 
: Te 

30 ρογνώμων ὑπὸ λόγου οὐ “τς ὑπὸ ὃὲ τῶν ἐπιϑυμιῶν ἄγεται χαὶ 

τῶν ἡδονῶν. ὁ ἐγχρατὴς δὲ ὑπὸ ἐπιϑυμιῶν οὐχ ἄγεται. ὑπὸ δὲ λόγου 
Ἕ , > (Hat © 2 , ~ , - 

εὔπειστός ἐστιν. of ἰδιογνώμονες, ἥτοι οἱ ἐμμένοντες τῇ οἰχείᾳ γνώμῃ 

χαὶ οἱ ἀμαϑεῖς χαὶ ἄγροιχοι, ἤτοι οἱ χωρῖται. οὗτοι ap ἀπαίδευτοι ὄντες 
πείϑονται λόγῳ τινί, of μέν, ὅτι οἱ ἰσχυρογνώμονές εἰσιν ἰδιογνώμονες, δι᾽ 

35 ἡδονὰς χαὶ λύπας. χαίρουσι γάρ, εἰ μὴ μεταπείϑονται, χαὶ λυποῦν - 20 
> » ΄, > re ΄ » ΧΕ... Ω 2Ὰ \ \ , > ~ 

tat, εἰ ἄχυροί εἰσιν of λόγοι αὐτῶν. ϑέλουσι yap τοὺς λόγους αὐτῶν, 
v χαὶ εἴ τι ἁπλῶς εἴπωσιν, ὥσπερ ψηφίσματα χαὶ νόμους xpatetv, χαὶ εἰ 

ἡμέρας οὔσης εἴπῃ, ὅτι νύξ ἐστιν, οὐ βούλεταί τινα ἀντιπεσεῖν αὐτῷ. ἐπεὶ 
~ οὖν οἱ ἰσχυρογνώμονες ἡττῶνται ὑπὸ τῶν παϑῶν χαὶ τῶν ἡδονῶν τῶν αἱ- 

40 σχρῶν, μᾶλλον ἐοίχασι τῷ ἀχρατεῖ. 

1 συμβέβηκε τῷ οἴνῳ ἃ 2 που B: zw a 7 τὴ ἀγαϑῆ bis B 10 φαύλη B: 

φαύλην a 28 τύχῃ corr. ex τύχοι ἃ 35 ἡδονὰς καὶ λύπας B: ἡδονὴν καὶ λυπὴν a 

(et Aristoteles) 
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Εἰσὶ δέ τινες of tots δόξασιν αὐτοῖς οὐχ ἐμμένουσιν οὐ δι᾿ 129r 

ἀχρασίαν. ὥσπερ ὁ Νεοπτόλεμος συγχαταϑέμενος τῷ Ὀδυσσεῖ ἀπατῆσαι 
τὸν Φιλοχτήτην, οὐχ ἐνέμεινε τῇ δόξῃ, οὗτός ἐστιν ἀχρατής. ἔστι δέ τις 
χαίρων τοῖς σωματιχοῖς πάϑεσιν ἧττον παρ᾽ ὃ δεῖ, χαὶ οὐδὲ οὗτος ἐμμέ- 85 

5 νει τῷ λόγῳ προστάσσοντι ἀπέχεσθαι τῶν ἡδονῶν, 6 τοιοῦτος δὲ ἀνώνυ- 
\ 

μός ἐστιν. διαφέρει δὲ τοῦ ἀχρατοῦς, διότι ὁ μὲν ἀχρατὴς χατὰ πολὺ ἥττᾶ- 
ε 

ται τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν, ἥτοι τῶν αἰσχρῶν, οὗτος 6& 6 ἀνώνυμος μι- 

χρόν τι ὑπὸ τούτων ἥττᾶται τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν. τούτου δὲ τοῦ ἀνω- 
νύμου χαὶ τοῦ ἀχρατοῦς μέσος ἐστὶν 6 ἐγχρατής. ὥστε χαὶ 7 ἐγχράτεια με- 

lé 2 \ lA ~ ve X \ 3 Ἁ Ψ 2 NA = ~ 4 a 

10 σότης ἐστὶ δύο χαχιῶν. ὁ μὲν γὰρ ἀχρατὴς οὐχ ἐμμένει τῷ λόγῳ 
en) \ ~ ε - Coen ~ > ~ co ~ > τι φΦ Scar διὰ τὸ μᾶλλον ἡττᾶσϑαι ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν, οὗτος ὃὲ ὃ ἀνώνυμος 40 

οὐχ ἐμμένει τῷ λόγῳ διὰ τὸ ἧττον, ἥτοι μιχρόν τι; ἥττᾶσϑαι ὑπὸ τῶν 
ΡΊΞΕ, ~ ΟΝ ae COINS > εἶ 5) ΄ ας ΚΝ ἐν Loe \ > ΝΗ a αἰσχρῶν ἡδονῶν, 6 δὲ ἐγχρατὴς ἐμμένει τῷ ὀρϑῷ λόγῳ χαὶ οὐ μετα 

4 ΄ ~ be ~ ~ Ὁ ~ > σ ΄ βάλλει, ἤτοι οὐχ ἥἯττᾶται ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν δι᾽ ἕτερόν τι, ἤτοι 
15 ὑπὸ ἄλλου τινός, ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὴν ἑτέραν ἀνώνυμον χαὶ ἐν ὀλί- 

yous ϑεωρεῖσϑαι, ὥσπερ ἢ ἠλιϑιότης (οὐ δυνατὸν γὰρ εἶναί τινα ἠλίθιον) 
ἢ ἀχρασία ἐστὶ μᾶλλον ἐναντία τῇ ἐγχρατείᾳ παρὸ ἢ ἀνώνυμος ἕξις. 

Ei “ Q σ > 4 ΄ σ δῦ ΔῈ. Ne, et s - inev ὅπισϑεν ὅτι δοξάζουσί τινες, ὅτι ὃ ἐγχρατὴς χαὶ ὁ σώφρων 9ὅ 
3 =e, > ΑΙ \ 9. ? ¢ ῇ \ , \ \ c 

ταὐτόν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ xad’ ὁμοιότητα πολλὰ λέγεται, λοιπὸν χαὶ 7 

20 ἐγχράτεια χαὶ ἢ σωφροσύνη ὁμοιότητά τινα ἔχουσι, χαὶ λέγεται χαὶ ὃ 

ἐγχρατὴς σώφρων xa’ ὁμοιότητα τινα. χαὶ γὰρ καὶ 6 ἐγχρατὴς οὐδὲν 
ποιεῖ, ἥτοι πράττει παρὰ τὸν ὀρϑὸν λό γον ἡττώμενος ὑπὸ τῶν σωματι- 129¥ 

χῶν ἡδονῶν (οὐδ᾽ ὅλως γὰρ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν). ἀλλὰ 
τῷ ὀρϑῷ λόγῳ ἐμμένει, χαὶ ὃ σώφρων οὐδὲν πράττει παρὰ τὸν ὀρϑὸν 

, > > e ΄ » ΄ > ΄ Ψ 4 Σ ΄ 

95 (λογισμόν. ἀλλ᾽ 6 μέν, ἥτοι ὁ ἐγχρατής, ἔχων φαύλας ἐπιϑυμίας 
Ἃ A ἘΞ > ἀν ΄ τ - > ~ CaN Ee » ε , ᾿Ξ 
ἐμμένει τῷ ὀρϑῷ λόγῳ καὶ χρατεῖ αὐτῶν, ὁ δέ, ἥτοι ὃ σώφρων, οὐχ 
ἔχων φαύλας ἐπιϑυμίας ἐμμένει τῷ ὀρϑῷ λόγῳ. χαὶ ὃ μέν, ἤτοι ὃ σώ- 

΄ > . σ΄ - \ \ > \ λό" > A Oe cs se φρων δυνατός ἐστι μὴ ὅλως ἥδεσθαι παρὰ tov ὀρϑὸν λόγον. οὐ yap’ ὅλως ὃ 

πολεμεῖται ὑπὸ αἰσχρῶν ἡδονῶν. 6 δέ, ἤτοι ὃ ἐγχρατής, δυνατός ἐστι ἦδε- 
30 σϑαι παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον") ἔχει γὰρ ἡδονὰς φαύλας ἀλλὰ δύναται χαὶ 

wy ἄγεσθαι, ἥτοι μὴ ττᾶσϑαι ὑπὸ αἰσχρῶν ἀλλὰ χρατεῖν. πάλιν εἶπεν 
4 σ X Ἔν, σ > , > & > \ = Ve μὲ ὍΝ 

ὄπισϑεν, ὅτι τινὲς δοξάζουσιν, ὅτι ταὐτόν ἐστιν ὃ ἀχρατὴς χαὶ ὁ ἀχόλαστος. 
τοῦτο οὖν ἐπαναλαβὼν δείχνυσιν, ὅτι ὁ ἀχρατὴς xat ὃ ἀχόλαστος χαὶ 

\ ταυτοὶ μέν εἰσι xat ἕτεροι" 7 μὲν ἀμφότεροι τὰ σωματιχὰ ἡδέα διώ- 
M2 o 

m=] 
Φ - o [0 , 35 χουσιν, ἤτοι ζητοῦσιν, εἰσὶν adtot, χαϑὸ ὁ μέν, ἥτοι ὁ ἀχό- 10 

λαστος, προαιρεῖται χαὶ οἴεται δεῖν ζητεῖν τὰς αἰσχρὰς (δονάς, ὃ δέ, ἥτοι 

6 ἀχρατὴς οὐ προαιρεῖται οὐδ᾽ οἴεται δεῖν ζητεῖν τὰς αἰσχράς) ἀλλ᾽ 

ἀπροαιρέτως ἥττᾶται ὑπὸ τῶν ἡδονῶν τῶν αἰσχρῶν. παλιν ὄπισϑεν εἶἷ- 

2 ἀπατῆσαι ἃ: ἀπαιτῆσαι B 12 τῶ λόγω Β: τῷ ὀρϑῷ λόγῳ ἃ 18 ὄπισϑεν) c. 2 
Ρ. 1145514 25 λογισμόν --- λόγον (90) a: om. B, lacunam indicans vocabulo λείπει 

32 ὄπισϑεν) c. 2 p. 1145616 ὁ ἀχόλαστος B et Arist. vulg.: ἀχόλαστος a et Arist. 

cod. Kb 34 tavtot B: ταυτὸν a 35 abdtot scripsi: αὐτοί Ba 36 ἠδονάς --- 

αἰσχράς (37) ἃ; om. B 38 ὄπισϑεν] c. 2 p. 1145017 
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πεν. ὅτι δοξάζουσί tives ταὐτὸν εἶναι τὸν cn χαὶ τὸν φρόνιμον. ava- 129¥ 
τρέπει οὖν τ τὴν δόξαν χαί φησιν, ὅτι εἰ 6 φρόνιμος ὀφείλει εἶναι ἐξ 

ἀνάγχης “AL σπουδαῖος, ἤτοι ἔχειν πάσας τὰς ἀρετάς. ὡς ὄπισϑεν εἴπο- 

μεν, ἣ δ᾽ ἀχρασία χαχία ἐστί, λοιπὸν ἀδύνατον τὸν αὐτὸν εἶναι χαὶ φρόνι- 15 

Or μον χαὶ ἀχρατῇ. ἔτι ὁ φρόνιμος οὐ λέγεται φρόνιμος μόνον ἐν τῷ εἰδένα! 

τὰ ἀγαϑὰ χαὶ τὰ συμφέροντα, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ εἶναι πραχτιχύός, ἤτοι ἐν 

τῷ πράττειν τὰ ἀγαϑά, 6 δ᾽ ἀχρατὴς οὐ πραχτιχός ἐστι τῶν ἀγαϑῶν, 
ὧν πραχτιχός ἐστιν ὃ φρόνιμος, ἀλλὰ τῶν χαχῶν. 

Τινὲς δὲ λέγουσι χαὶ τὸν δεινὸν φρόνιμον. οὐδὲν οὖν χωλύει τὸν 

10 δεινὸν ἀχρατῆ εἶναι. δοχοῦσι γὰρ δεινοί τινες φρόνιμοι εἶναι, ἀχρατεῖς δὲ 
λέγονται of φρόνιμοι διὰ τὸ διαφέρειν τὴν δεινότητα τῆς φρονήσεως μιχρόν 9ὅ 

τι, ὡς χαὶ πρότερον εἴπομεν. χατὰ μὲν τὸν λόγον, ἤτοι τὸν ὁρισμόν, 

ἐγγύς ἐστιν ἢ φρόνησις χαὶ ἣ δεινότης χαὶ ὁμοιότητά τινα ἔχουσι. χαὶ 

ἢ δεινότης γὰρ ἕξις ἐστὶν ἐφευρετιχὴ τῶν πρὸς τὸ τέλος: διαφέρουσι δὲ 

15 χατὰ τὴν προαίρεσιν. τοῦ μὲν γὰρ φρονίμου ἢ προαίρεσις ἀγαϑὴ χαὶ 

ἀεὶ προαιρεῖται τὰ πρὸς τὸ τέλος τὸ ees ἄγοντα, τοῦ δὲ δεινοῦ ἢ προ- 

αίρεσίς ἐστιν ΠῚ προς τὰ πρὸς τὸ τέλος φαῦλον ἄγοντα. 
ws 

γὰρ Sesh} 

χαὶ πάλιν ὄπισϑεν εἶπεν, ὅτι τινὲς δοξάζουσιν, ὅτι 6 ἀχρατὴς οὐδ᾽ ὅλως 30 

Ἡττᾶται ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν ἡδονῶν. εἰ γὰρ τὸν ὀρϑὸν λόγον ἔχει 6 ἀχρα- [ Ι ἱ ς 

20 τὴς ἐρρωμένον, λοιπὸν πῶς ἐστιν δυνατὸν αὐτὸν παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον τι 

διαπράξασϑαι. λύει οὖν χαὶ ταῦτα χαΐ φησιν, ὅτι ἡττᾶται ὁ ἀχρατὴς οὐχ 
ὡς εἰδώς, ἥτοι ὡς ἔχων τὸν ὀρϑὸν λόγον χαὶ τὴν ἐπιστήμην, χαὶ ϑεω- 

ρῶν, ἥτοι ἐνεργῶν χατ᾽ αὐτήν, ἀλλ᾿ ὡς χαϑεύδων. ὥσπερ γὰρ 6 χαϑεύ- 
Gwy ἔχει μὲν τὴν ἐπιστήμην χαὶ τὴν ἕξιν, ἤτοι τῆς γραμματικῆς ἢ ἄλλης Coed | Eyal | | Oe | > πὶ Ls Bt ἰ 

τινὸς τέχνης. χωλύεται δὲ ὑπὸ τοῦ ὕπνου ἐνεργεῖν, οὕτω χαὶ ὃ oie 35 σ, t oO 

Vv \ A > ‘ ΄ , ὯΔ id A ~ Q~ 

ἔχει μὲν tov ὀρϑὸν λόγον, χωλύεται δὲ ὑπὸ τῶν παϑῶν ἐνεργεῖν χατ᾽ 

αὐτόν. “al ἑχὼν μὲν πράττει τὸ χαχὸν (χαὶ οὐ χατ᾽ ἀγνοιάν τινα. τρόπον 
γὰρ οἶδεν ὃν ποιεῖ, πονηρὸς δὲ οὐχ ἂν ῥηϑήσεται. πονηρὸς γάρ ἐστιν χαὶ 

, La νὰ ὁ ΄ 7 > ΄ Οὐ δὴ / ~ > ~ 

χαχός, οὗ χαὶ ἢ προαίρεσις φαύλη ἐστίν, 7 δὲ προαίρεσις τοῦ ἀχρατοῦς 
80 ἐπιειχής, ἥτοι ἀγαϑή ἐστιν: ἀπροαιρέτως γὰρ πράττει τὸ χαχόν). ἐπεὶ 

= rie. PQ > ~ 5 raed *) δέ e “ ΄ Ae xn ne OEe 

οὖν 7% προαίρεσις αὐτοῦ ἀγαϑή ἐστι, ἐξ ΡΠ οὐχ ἂν ῥηϑήσεται πο- 

νηρὸς ἀλλ ἡμιπόνηρος. χαὶ οὐχ ἄδιχός ἐστιν ὃ ἀχρατής. 6 γὰρ ἄδι- 40 

nos βλαπτιχός ἐστιν χαὶ ἐπίβουλος, 6 δὲ ἀχρατὴς ἐπίβουλος οὐχ ἔστιν οὐδὲ 

Bhantixds. οὐδένα γὰρ βλάπτει οὐδὲ ἀδιχεῖ. 
Ὕ ν a la 5» ‘ μ᾿ , an 5» , ΄ \ 2) ~ 

35 Emel δὲ ὁ ἀχρατὴς 7 προπετής ἐστιν 7 ἀσϑενής (ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν, ~] τῷ 

Vv ΄ 5 Ἁ \ 5 , 3 > / > Da) ’ e >. 5 “ 

ἥτοι ὁ ἀσϑενὴς χαὶ ἀχρατής, οὐχ ἐμμένει οἷς ἂν βούληται, 6 δὲ μελαγχο- 
. , v ΄ ‘ 5 , Δ σ ’ὔ 79°80) 6 \ ~ 4¢ 

λικός, ἤτοι ὁ προπετὴς aAupatys, οὐδὲ ὅλως βούλεται, GAA’ ὑπὸ τοῦ πάϑους 

χαὶ τῶν ἡδονῶν συναρπάζεται., χαὶ ἔοιχε μὲν οὗτος πόλει, ἣ ψηφίζεται 
" > ‘ \ 4 ν > , 3 ~ \ ΄ > \ . 

μὲν ayaa χαὶ νόμους ἔχει ἀγαϑούς, οὐ χρῆται δὲ τούτοις ἀλλὰ πονη- 130¢ 

3 ὄπισϑεν] ad Z 15 p. 1144436 6 πραχτιχός B: πραχτιχὸν a 9. χωλύει 

Β: χωλύει καὶ ἃ 12 πρότερον] ad Z 13 p. 1144628 18 ὀπισϑεν] 

p. 1145>21 27 val οὐ — to χαχόν (30) a: om. B 36 βούληται B: Bod- 

λεται a 
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pois, ὡσπερεὶ ὃ ee Mc ὃ ποιητὴς ἀποσχώπτων πόλιν τινά, ἣ νό- 1301 

wous μὲν ἀγαϑοὺς εἶχεν, οὐχ ἐχρῆτο δὲ αὐτοῖς, εἶπεν ἢ πόλις, q οὐδὲν 

μέλει τῶν νόμων τῶν ἀγαϑῶν, ἠβούλετο νόμους ἔχειν ἀγαϑοὺς χαὶ Ψη- 

φίσματα ἀγαϑὰ ψηφίζεσϑαι. 6 γὰρ ἀχρατὴς ἔχει μὲν τὸν λόγον ὀρϑό' 2:0] | ἘΠ: (et ere Jena re Me yov ὀρῦον, 
5 οὐ πράττει δὲ ἃ ὃ λόγος προστάττει, ἀλλὰ τἀναντία. ὁ ὃὲ πονηρός, 5 

ἤτοι ὃ ἀκόλαστος; ἔοιχε πόλει, ἣ χρᾶται μὲν νόμοις ἀλλὰ πονηροῖς. ἔστι 

δὲ ἢ eee xat ἢ ἐγχράτεια περὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τῶν 

πολλῶν ἕξεως. 6 μὲν γάρ, ἤτοι ὁ ἐγχρατής, ἐμμένει τῷ λόγῳ χαὶ 

χρατεῖ ae τῆς τῶν πολλῶν δυνάμεως ji ἕξεως (τούτων γὰρ τῶν 

10 ἡδονῶν χρατεῖ, ὧν (οἷ) πολλοὶ ey 6 δέ, ἤτοι; ὃ ἀχρατὴς οὐδαμῶς 

ἐμμένει τῷ λόγῳ ἀλλ᾽ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν ἡδονῶν, ὧν ot πολλοί χρείττους 

εἰσὶ χαὶ οὐχ ἡττῶνται. εὐιατοτέρα ὃέ ἐστιν ἀπὸ τῶν ἀχρασιῶν 7 προ- 10 

πετὴς ἀχρασία, ἣν ot wed προ τ, νοσοῦσι. τῶν ἀσϑενῶν ἀχρατῶν, 

τῶν βουλευσαμένων μέν, μὴ ἐμμένοντων δὲ οἷς ἐβουλεύσαντο. εἰ 

15 γὰρ ol ἀχρατεῖς χαὶ οἱ προπετεῖς ἐπεὶ ἀπροβουλεύτως συναρπάζονται τοῖς 

πάϑεσιν, εἰ προβουλεύσαιντο, οὐχ ἂν ἡττηϑῶσιν ὑπὸ τῶν παϑῶν, of δ᾽ 
ἀσϑενεῖς χαὶ ἀχρατεῖς, εἰ χαὶ προβουλεύονται, GAR οὖν ἡττῶνται, καὶ ταῦτα 

ὑπὸ μιχρῶν τινων ἡδονῶν. χαὶ τῶν ἀχρατῶν οἱ μέν εἰσι φυσιχοί, ἤτοι ex 

φύσεως ἀχρατεῖς, ὥσπερ εἰσὶν οἱ ϑηριώδεις, of μετὰ ἀρρένων συνδυαζό- 15 
20 μένοι, ot δέ εἰσιν ἀχρατεῖς ἑαυτοὺς ταῖς αἰσχραῖς ἡδοναῖς ebicavtes, χαὶ 

οἱ δι᾽ ἐϑισμοῦ ἀχρατεῖς εὐιχτότεροί εἰσι τῶν ex φύσεως ἀχρατῶν, οἱ χαὶ 
ϑηριώδεις εἰσίν, ὥσπερ Εὔηνος ὃ ποιητὴς εἶπεν, ὅτι τὸ ἔϑος πολυ- 

χρόνιος μελέτη ἐστιν, αὕτη δὲ ἣ μελέτη τελευτῶσα, ἥτοι εἰς τέλος ἐλϑοῦσα, 

φύσις γίνεται. εἰ οὖν τὸ ἔϑος μετὰ τοῦτό ἐστιν δυσμεταχίνητον, διότι φύσει 

25 ἔοιχε, πολλῷ μᾶλλον ἣ φύσις ἔστι δυσμεταχινητοτέρα. 
Tod δὲ φιλοσοφοῦντος τὴν πολιτιχήν, ἥτοι τοῦ πολιτιχοῦ ἀνδρός, 

ἔστιν χαὶ τὸ ϑεωρῇσαι περὶ ἡδονῆς χαὶ λύπης, εἴτε ἀγαϑόν ἐστιν ἢ ἡδονὴ 

εἴτε οὔ. οὗτος γὰρ ὁ πολιτιχὸς ΡΣ πον ἐστίν, ἀρχιτέχτων δὲ λέ- 

γεται, ὃς προστάσσει περὶ πάντων. χαὶ ὃ πολιτιχὸς ἀνὴρ προστάσσει, 

80 τοὺς μὲν τῶν νέων δεῖ γενέσϑαι μουσιχούς, ὡς ἐπιτηδείους ὄντας πρὸς 80 

αὐτήν, τοὺς ὃὲ στρατιώτας. χαὶ ἁπλῶς ἀρχιτέχτων ἐστὶν χαὶ ϑεωρητιχὸς 

παντὸς τέλους ὁ πολιτιχὸς χαὶ τοῦ στρατηγιχοῦ τέλους, ὅπερ ἐστὶν ἣ νίχη- 

χαὶ τοῦ μουσιχοῦ ees ὅπερ ἐστὶν τὸ πο aL λέγειν" εἶτα χαὶ προσ- 

τάσσει, τίνας τῶν νέων δεῖ μετέρχεσθαι τοῦτο τὸ τέλος χαὶ τί δεῖ ποιεῖν, 

85 ὥστε πρὸς τοῦτο τὸ τέλος eae πρὸς ὅπερ τὸ τέλος es TES 

ἕχαστον ὧν ποιοῦμεν, τὸ μὲν ὅπερ οὐ συντείνει χαὶ ἄγει πρὸς αὐτὸ τὸ 

τέλος, λέγομεν εἶναι ἁπλῶς χαχόν, τὸ δέ, ὃ συντείνει χαὶ ἄγε: πρὸς αὐτὸ 88 

1 ὡσπερεὶ B: ὥσπερ a ᾿Αναξανδρίδης] frg. inc. 16 Mein. 67 Kock 3 μέλει B: μέλ- 

λει a 4 λόγον ὀρϑόν B: ὀρϑὸν λόγον a 7 δὲ ἡ ἀχρασία χαὶ ἡ ἐγχράτεια Ba et Arist. 

cod. Lb: 6° ἀγχρασία χαὶ ἐγχράτεια Arist. vulg. 8 πολλῶν scripsi ex Aristotele: πόλεων 

Ba 10 ot πολλοὶ a: πολλοὶ B 14 βουλευσαμένων Ba et Arist. codd. Kb Mb: βου- 

λευομένων Arist. vulg. 14. 15 ef yap B: et μὲν yap a 19. 20 συνδυαζόμενοι B: 

συνουσιαζόμενοι a 22 ὥσπερ B: ὥσπερ χαὶ a Εὔηνος] frg. 9 Bergk 25 ἔοιχε Β: 

ἔνια ἃ 31 αὐτήν Β: αὐτὸ a 36 τὸ μὲν ---καχόν (36) bis B 
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τὸ τέλος, λέγομεν εἶναι ἁπλῶς ἀγαϑόν. ἐπεὶ οὖν ὃ πολιτιχὸς περὶ παν- 130r 

των ζητεῖ, λοιπὸν οἰχεῖόν ἐστιν αὐτῷ χαὶ τὸ σχοπῆσαι, εἴτε ἀγαϑόν ἐστιν 
Γι ¢o> ΝΥ wv Vv wv A > -ὩωὩ »] \ > ~ v \ 

ἢ δον εἴτε ov, ἄλλως τε χαὶ prey ἐστι περὶ αὐτῶν, ἤτοι περὶ 
ne - a τὸ Ὧι ὑπ F > 

ἡδονῆς διαλαβεῖν χαὶ λύπης. ἐπ 

χαὶ χαχιῶν ἐστιν ἡϑιχῶν. πᾶσα 

γὰρ 7 διδασχαλία ἡμῶν περὶ ἀρετῶν 

σι 

ὶ 

& ἀρετὴ χαὶ χαχία Adm περὶ ἡδονὰς 

χαὶ λύπας χαταγίνεται χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν οἱ πλεῖστοι λέγουσιν 

εἶναι eve ἐργειαν ψυχῆς pst eS χαὶ μέρος τῆς εὐδαιμονίας τὴν ἡδονὴν 40 
λέγουσιν εἶναι. διὸ χαὶ τὸν εὐδαίμονα ὠνομάχασι μαχάριον ἀπὸ τοῦ 

χαίρειν, ἤτοι ἥδεσθαι ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ. διὰ τοῦτο οὖν ἀναγχαῖόν ἐστιν 
50 ~ > Ἁ en ~ \ , Ὁ ~ ΄ φλ \ ~ ~ 

10 περὶ ἡδονῆς καὶ λύπης διαλαβεῖν. μέλλων δὲ περὶ ἡδονῆς εἰπεῖν, πρῶτον 
ὲ 

λέγει τί ἐδόξασεν ἕχαστος αὐτῶν τῶν παλαιῶν περὶ αὐτῆς χαὶ ἰσχυροποιεῖ 

τὰς δόξας αὐτῶν, εἶτα χαὶ ἀνατρέπει αὐτάς. τινὲς μὲν ἐδόξασαν, ὅτι he 
δεμία ἐστὶν ἡδονὴ ἀγαϑὸν οὔτε καϑ᾽ αὑτὸ οὔτε χατὰ σύμβε βηκός. 4 

> \ cr es ‘ \ \ 3 αλλ τὶ “ 2 la οὐ Yap ἢ ἣἧδονὴ καὶ τὸ ἀγαϑὸν ταὐτόν ἐστιν. οὐ γὰρ ποις gel, εἴ τι 
> X en ‘ \ ν e> x > [74 vy ΧΑ v 15 ἀγαϑὸν ἡδονὴ χαὶ εἴ τι ἡδονὴ ἀγαϑόν. ἄλλοι ὃὲ δοξάζουσιν ὅτι ἔνιαι, ἤτοι 

\ \ co ΄ > > C , -ς ον 5 ~ εν ~ > 

τινὲς μὲν ἡδοναί εἰσιν ἀγαϑαι, αἱ ὃὲ πλείονες τῶν ἡδονῶν φαῦλαί εἰσιν. 
τρίτην δόξαν τινὲς ἐδόξασαν, ὅτι εἰ χαὶ πᾶσαι at Fdovar εἰσιν ἀγαϑαί, 

ὅμως οὐχ ἐνδέχεται εἶναι τὴν ἡδονὴν τὸ ἄριστον, ἤτοι τὸ τελιχώτατον 
ἊΣ ΄ ἣν χαὶ 6 Φιλόξενος, οἱ τὴν ἡδονὴν ἐπρέ- τέλος. ἦσαν γάρ τινες, ὧν εἷς 

. ¥ > ΄ Ὶ > ΄ = 
20 σβευον xat ἔλεγον εἶναι τέλος τελιχώτατον χαὶ τὸ χυρίως ἀγαϑόν, ob πάντα 50 

ἐφίεται. 
AP) Ἁ \ RF ~ ~ ~ \ ΄ ΄ 

Εἰπὼν πρῶτον τὰς δόξας τῶν παλαιῶν νῦν χαὶ χατασχευάσαι ταύτας 
~ ot . ΄ εν x > 

πειρᾶται, ὡς δυνατόν. ot μὲν οὖν λέγοντες, ὅτι ὅλως οὐδεμία LENG tle 

Dov ἐστιν, χατεσχεύαζον τοῦτο οὕτως. ὅτι πᾶσα ἣδο]ν ἡ ἐστι γένεσις 130v 
> ’΄ 2 ΄ ΄ ὌΝ \ a. > δ 5 

95 εἰς φύσιν αἰσϑητήν, ἣ δὲ γένεσις ἀτελές, τὸ δὲ ἀτελὲς οὐχ ἀγαϑόν. H(i ey Ae Ἱ ’ i 

οὐδεμία ἄρα πὸ ἀταϑόν. οὐδεμία γένεσις “iia Mes ἐστιν χαὶ ὁμοία τοῖς 

τέλεσιν, 7, ies γένεσις χίνησίς τίς a ἄγουσα τὸ ἀτελὲς εἰς τελειότητα 
χαὶ τὸ μὴ ὃν εἰς τὸ ὄν. πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον 7 γίνεται ἀτελές ἐστιν, τὸ 

δὲ τέλειον τετελειωμένον ἐστίν. πῶς οὖν 7 γένεσις ἀτελὴς οὖσα ἔσται ὁμοία 
or 

> ΄ ΄ ν᾿ 

80 τῷ τέλει τετελειωμένῳ ὄντι; οἷον ἢ οἰχοδόμησις, γένεσίς τις οὖσα (χίνησις 
~ / ld c / ~ ‘> 

1a ἐστιν πρὸς τὸ τέλος χαταντῆσαι σπεύδουσα), οὐκ ἔσται ὁμοία τῷ τέλει 

αὐτῷ, ἤτοι τῇ οἰχίᾳ. τὸ δὲ γένεσις εἰς φύσιν αἰσϑητήν., τοῦτο δη- 

hot, ὅτι ἢ ἡδονὴ γένεσις, ἤτοι ἀναπλήρωσίς ἐστιν εἰς φύσιν, ἤτοι τῆς ἐν- 
΄ “ ΄ ΄ > > ~ Ἂς ΄ \ a - 

δείας τῆς φύσεως. ἢ ee Bits ἀναπληροῖ, ἡ ἐλλείπεται χαὶ ἐνδεῖ ἢ 

ἕν 35 φύσις, οἷον. εἴ τις πεινᾷ, ο ἐλλείπεται τροφῆς χαὶ ἐπιϑυμεῖ τραφῆναι, 
. ey ‘ De! > ~ (4 Δ. ον ee Ἂν _ Ἀ εἰ - = ΞΞ a! 

ἢ ἡδονὴ Gt ἀναπληροῖ, ἡ ἐνδεῖ ἢ φύσις, χαὶ πληροῖ ταύτην τροφῶν. τὸ 
>\ > © \ ~ ἃ 7 ΄ - \ \ \ ΄ δι νὰ "ἡ 
δὲ αἰσϑητὴν χεῖται, διότι ὁ πεινῶν χαὶ φαγὼν χαὶ χορτάσας αἰσϑάνεται, 10 
b+ nie ΄ Ἃ LO a oN t= € \ ΕΞ ῸΞ > 2 = My a ῬΞ ΑΞ 

ὅτι ἐχόρτασεν, ἣ προσέϑηχε τὸ αἰσϑητην πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν πέῴψε- 

wy, χαὶ ἢ πέψις γὰρ χίνησίς ἐστιν. ἀλλοίωσις γάρ ἐστιν τῶν βρωμάτων, 
> ΄ ΄ o ε , ΄ “Δ ὄν ᾿ 

40 ἀλλὰ οὐχ αἰσϑάνεταί τις, ὅτε ἢ πέψις γίνεται. ὁμοίως GE χαὶ αἱ ἐχχρίσεις 

Q , . o7 

7 toovny a: ἀρετὴν B 25 αἰσϑητήν Ba: αἰσϑητή Aristoteles 1 | PET?) feu) 14 τελειότητα B: 

τὸ τέλειον ἃ 34 et 36 ἢ Β: οὗ ἃ 37 αἰσϑητὴν seripsi: αἰσϑητὸν Ba 

38 αἰσϑητὴν B: αἰσϑητὸν a 
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5 τῶν διαχωρημάτων χινήσεις εἰσὶν εἰς φύσιν. GAR οὐχ αἰσϑηταί. οὐ γάρ 130ν 
τις αἰσϑάνεται. ὅταν at ἐχχρίσεις γίνωνται. ὅλως μὲν οὐδεμία Ὡδονὴ ἀγα- 

ϑή ἐστιν at γὰρ ἡδοναὶ γενέσεις εἰσίν, ἢ δὲ γένεσις ἀτελής ἐστιν. 
"Abdo ἐπιχείρημα δειχνύον, ὅτι ἣ ἡδονὴ ἀγαθὸν οὐχ ἔστι. συλλογί- 

σι ζεται ἐν δευτέρῳ σχήματι. ὃ ΒΟ ΒΟΥ φεύτει τὰς ΠΕ: οὐδὲν δὲ ὃ 

(uh) ὑπὸ τοῦ σώφρονος διώχεται ἀγαϑόν. ἢ ἡδονὴ ἄρα οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν. 

Sod) ἐπ ΤΕ ρῆμα ἐν δευτέρῳ σχήματι χαὶ τοῦτο, τὸ ἄλυπον οὐχ ἔστιν 30 

ἡδύ, ἥτοι ὃ φρόνιμος τὴν τ: μισεῖ, οὐδὲν GE ὃ μισεῖ ὃ φρόνιμος ἀγα- 

ϑόν ἐστιν, οὐχ ἔστιν ἄρα ἢ ἡδονὴ ἀγαϑόν. ἔτι αἵ ἡδοναὶ ἐμποδιστιχαί εἰσι 

10 τῆς φρονήσεως. οὐδὲν δὲ ἐμποδιστιχὸν τῆς φρονήσεως ἀγαϑόν. 7% ἡδονὴ 

ἄρα οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν. ὅσον γάρ τις yee μᾶλλον τῇ τῶν ἀφροδισίων 
ἡδονῇ, τοσοῦτον χωλύεται τοῦ φρονεῖν. οὐδεὶς γὰρ ἐν αὐτῇ, ἤτοι τῇ 

τῶν ἀφροδισίων ἡδονῇ. ὧν δυνηϑῇ νοῦ σαί τι. τι 

ἀγαϑὸν ἔργον ἐστὶν τέχνης τινός. ἢ γὰρ ὑγίεια ἔργον ἐστὶν tis ἰατριχῆς 2% 

15 χαὶ τὸ pan oine rey οἸβθὲν ὃν ἔργον ἐστὶν τῆς γραμματικῆς, οὐδεμιᾶς ὃ 

ἡδονῆς τέχνη ἐστίν: οὐχ eee ἢ ἡδονὴ ἀγαϑόν ἐστιν. xat τοῦτο ἐν δευτέρῳ 

σχήματι. ἔτι τὰ ϑηρία χαὶ τὰ παιδία διώχει, ἤτοι ζητεῖ, τὰς προς 

χὰς FOovds, ἥτοι τὸ ὑπὲρ. μέτρον ἐσϑίειν χαὶ πίνειν χαὶ ἀφροδισιάζειν. 

οὐδὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν παιδίων χαὶ ϑηρίων ἀνοήτων ὄντων. διωχόμενον 

πὶ 20 ἤτοι ζητούμενον ἀγαϑόν ἐστιν. ἢ ἥδονὴ ἄρα οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν. 
Τοῦ δὲ μὴ πάσας τὰς ἡδονὰς εἶναι σπουδαίας, ἤτοι ἀγαϑαᾶς, 

ivat ov τὸ εἶναι χαί τινας αἰσχρὰς TOovdc, ἤτοι ἐδό- 

ξαζόν τινες, ὅτι ἐπεί εἰσιν αἰσχραὶ ἡδοναὶ χαὶ ὀνειδιζόμεναι, οἷον at τῶν 
εἰσιν ἡδοναὶ pipes οἷον τὰ ἄμετρα σιτία χαὶ 

25 ἀφροδίσια (εἰσὶ γάρ τινα ἡδέα νοσοῦντι: ἴσως γὰρ τῷ κχαχεχτοῦντι ἡδὺ 80 

δόξειε τὸ φαγεῖν βόειον χρέας; ἀλλὰ τοῦτο βλαβερόν ἐστιν αὐτῷ), ἐπεὶ οὖν 
εἰσιν [ai] ἡδοναὶ βλαβεραὶ χαὶ αἰσχραί. λοιπὸν πᾶσαι αἱ ἡδοναὶ οὔχ ε 

~ ya > , ¥ >> ΄ \ ςῷ \ > qs 2 σ᾽ 

σπουδαῖαι, ἤτοι ἀγαϑαί, ἤτοι οὐδεμία λοιπὸν δονὴ ayavoy ἐστιν. πάλιν 
JASE od a > Vv τ᾽ \ \ v 4 \ 5 / 4 

E00CALOY τινες. OTL οὐχ EOTLY “ον το ἀριστον. τοι τὸ τελιχώτατον τε- 
. ᾿ aY . ς΄ ἂν τῶν a 5 Vv ΄ _~ + ~ Vv 

39 hog, διότι οὐδὲ τέλος ἁπλῶς. zal ὃ οὐχ ἔστιν ἁπλῶς τέλος, πῶς ἂν εἴη 
md οὐ 

τέλος τελικώτατον; ἣ γὰρ neon γένεσίς ἐστιν. ἣ δὲ γένεσις τέλος οὐχ 

ἔστιν ἄλλ ἀτελής ἐστιν. τὰ μὲν λεγόμενα, ἤτοι δοξαζόμενα, περὶ τῆς 40 

ἡδονῆς ταῦτά εἰσιν. 
i? > > ΡΒ ΔΑ ΄ ν᾿ > -F Ge 9 oils 
Ὅτι δὲ διὰ ταῦτα. ἤτοι διὰ τούτων ὧν δοξάζουσιν, οὐ συμβαίνει 

35 τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι ἀγαϑὸν μηδὲ τὸ ἄριστον ἀλλὰ τὸ ἐναντίον ὃει- 

χνύεται, ὅτι χαὶ τὸ ἀγαϑόν ἐστι χαὶ τὸ ἄριστον. éx τῶνδε ὧν μέλλομεν 

inety ἔσται δῆλον. χαὶ πρῶτον μὲν ἀνατρέπει τὴν δόξαν τὴν λέγουσαν, 

τι οὐδεμία ἡδονὴ ἀγαϑόν, εἰ ἡδονὴ γένεσίς ἐστιν, ἣ δὲ γένεσις ἀτελής, τὸ 

x ἀγαϑόν. δείχνυσι γὰρ ὅτι τῶν ἡδονῶν αἱ μέν εἰσι χυρίως 50 

40 ἀγαϑαί, αἱ δὲ φαινόμεναι, αἱ οὐδὲ χυρίως εἰσὶν ἀγαϑαί, ἀλλὰ τῇ δοχήσει. 

6 μὴ a: om. Β 8 post ἡδὺ fenestra 40 fere litterarum capax B 

14 τέχνης B: τέχνη a 25 ἀφροδίσια B: ἀφροδίσιά εἰσι a 27 at ante ἡδοναὶ 

cancellavi 



σι 

10 

15 

40 
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ἐχ γοῦν τοῦ δεῖξαι, ὅτι εἰσὶν ἡδοναὶ χυρίως ἀγαϑαί, λοιπὸν ἀνατρέπεται 180» 
> χαὶ ἣ δόξα τοῦ λέγοντος, ὅτι οὐδεμία ic: ἀγαϑόν: φησὶ γοῦν" aan 

τὸ ἀγαϑόν ἐστιν διττόν, τὸ μέν ἐστιν χυρίως ἀγαϑὸν ὡς ἢ ἀρετή. ἥτοι ἢ 
σωφροσύνη χαὶ 7 διχαιοσύνη χαὶ αἱ αὐτῶν ἐνέργειαι, τὸ δέ ἐστιν τινὶ ἀγα- 
ϑὸν χαὶ φαινόμενον ἀγαϑόν. ἁπλῶς ὃξὲ ἀγαϑὸν οὐχ ἔστιν οἷον ἀμέτρως 

τὸ ἀφροδισιάζειν eee | ἀγαϑόν ἐστιν, χαὶ τινὶ ἀγαϑόν, τῷ ἀχολά- 131° 
στῳ, ἁπλῶς δὲ οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν. χαὶ αἱ φύσεις χαὶ ἕξεις ἀχολουϑ΄ή- 

σουσι τούτοις, ἥτοι τῷ ἁπλῶς ἀγαϑῷ xal τῷ τινὶ ἀγαϑῷ. εἰσὶ γὰρ χαὶ 

ἁπλῶς χαὶ χυρίως φύσεις χαὶ ἕξεις, οἷαί εἰσιν αἱ τῶν ἐρρωμένων χαὶ ἀγα- 

Vay ἀνδρῶν. at χαὶ πρὸς τὸ ἀγαϑὸν ῥέπουσιν εἰσὶ δὲ χαὶ Zterc χαὶ φύσεις 
ἐ 

‘> » 49> ἋἊ ,> a >. ς “-«-, 

τοιαίδε, ἤτοι ϑηριώδεις ἢ νοσώδεις. αἵ οὐδὲ ἁπλῶς ἕξεις 

γονται ἀλλὰ μετὰ προσϑήχης χαὶ προσδιορισμοῦ ϑηριώδεις 

ἕξεις καὶ νοσώδεις. ταὐτόν ἐστιν χίνησις χαὶ γένεσις. χαὶ ἣ γένεσις γὰρ 

i χινεῖται πρὸς τόδε τὸ ὀρεχτὸν χαὶ χίνησίς τίς ἐστιν, xal a χινήσεις οὖν 

{ 

t 

ς Ys > ΄ ΄ ¥ ~ « ~ > ~ \ 
χαὶ ai γενέσεις ἀχολουϑήσουσι τούτοις. ἤτοι τῷ ἁπλῶς ἀγαθῷ χαὶ τῷ 

μέν εἰσιν ἁπλῶς ἀγαϑαὶ 
\ > ~ ~ \ ΄ \. oP 

tt ἀγαϑῷ. τῶν yao χινήσεων χαὶ ἕξεων a 

χαὶ ἐρρωμέναι χαὶ χατὰ φύσιν: αἱ γὰρ χινήσεις τῶν ὑγιαινόντων χατὰ 

ν αἱ πιγήθεις χατὰ φύσιν εἰσί: 
΄ 

Gt δὲ χαὶ χιν Ἴσεις a o- Εἰ 

ρ 
φύσιν. ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν ey ἀνδρῶ 

χινοῦνται γὰρ ot digi TOC 0 

χαὶ γενέσεις τοιαίδε, ἤτοι νοσώδεις ἢ ϑηριώδεις, αἱ χαὶ παρὰ φύσιν. οἷον 

χινεῖταί τις πρὸς τὸ πιεῖν αἷμα. τὸ μὲν ἁπλῶς ἀγαϑὸν ἀχολουϑεῖ τῇ 

ἁπλῶς φύσει χαὶ ἕξει χαὶ τῇ ἁπλῶς χινήσει χαὶ γενέσει. ὁ γὰρ φύσιν 
v \ or ΄ ~ Vv > ΄ ~ \ A ΄ ~ > ΄ 

ἔχων χαὶ ἕξιν ἁπλῶς, ἤτοι ἀγαϑήν. χινεῖται χαὶ πρὸς τὸ ἁπλῶς ἀγαϑόν, 
\ VY AN \ > \ > ~ ~ ~> ΄ σ» \ ~ ~ 

τὸ δὲ τινὶ ἀγαϑὸν ἀχολουϑεῖ τῇ τοιὰδςε φύσει χαὶ ἕξει xal τῇ τοιᾷδε χι- 
΄ - lf ΄ > , Ἃ 

νήσει. τῷ γὰρ ἔχοντι φύσιν ϑηριώδη χαὶ ἕξιν χαὶ χίνησιν ἣ νοσώ i be ἢ i j | Ι 
~ A ’ὔ 5 \ > \ \ \ > / ») \ / σ 

ζητεῖται τὸ χυρίως ἀγαϑὸν ἀλλὰ τὸ τινὶ ἀγαϑόν, ἤτοι τὸ φαινόμενον: ὥστε 

ἐχ τούτου ἐδείχϑη, Gt: τῶν ἡδονῶν αἱ μέν εἰσιν ἁπλῶς, ἤτοι χυρίως, 
> ΓΙ ς ἫΝ > Lj ~ > \ \ \ > / e ’ δι \ 

γαϑαί, αἱ δέ εἰσι φαινόμεναι ἀγαϑαὶ xal τινὶ ἀγαϑαί, ὁμοίως δὲ χαὶ 

τῶν φαύλων ἡδονῶν at μέν εἰσιν ἁπλῶς φαῦλαι, τινὶ δὲ οὔκ εἰσι φαῦλαι 

ἀλλ᾽ αἵρεταί, οἷον ἢ τοῦ μοιχεύειν ἡδονὴ ἁπλῶς φαύλη ἐστίν. τινὶ δέ, ἤτοι 

τῷ ἀχολάστῳ, οὐ doxet φαύλη αὕτη ἢ ἥδονῃὴ GAN αἱρετὴ ἀεί. ἔνιαι δὲ 3 

ἡδοναὶ φαῦλαι, οἷον τὸ ὑπὲρ μέτρον ἐσϑίειν οὐδὲ τῷδε, ἤτοι τινί εἰσιν 
αἱρεταὶ ἀεὶ ἀλλὰ ποτέ, ἤτοι ὅταν πεινᾷ, χαὶ ὀλίγον χρόνον, μέχρις 

οὗ χορτάσει. αὐταὶ δὲ χαϑ’ αὑτὰς αἱρεταὶ οὔχ εἰσιν, ἀλλὰ διότι πεινᾷ, 
διὰ τοῦτο φαίνονται αὐτῷ αἱρετὰ τὰ ἄμετρα σιτία. 7 ual οὕτως, αἱρεταὶ 
>\ Μ > > See > \ ΄ τ ~ SNe σ > > >, 7 δὲ οὔχ εἰσιν αὗται det, ἀλλὰ μέχρις οὗ πεινᾷ, αἱ δέ, αἵ εἰσιν ἐκ λύπης. 

+ ~ Vv δ} 5 7 id \ σ > δαὶ 

oloyv τῷ Ataytt 7ov ἐδόχει τὸ ξαυτὸν σφαγιάσαι. χαι οσαι εἰσὶν 
- σ 

γεχξεν 
ν 

ἰατρείας, οἷον at ἥδοναὶ τῶν χαμνόντων οὐδὲ Fdoval εἰσιν ἀλλὰ φαί 

γονται μὲν ὅτι εἰσὶν ἡδοναί, οὐχ εἰσὶ δέ. ἡδοναὶ δὲ τῶν χαμνόντων ἕνε- 
χεν ἰατρείας εἰσίν, οἷον af τῶν ψωριώντων. ἣἥδονὴ γὰρ τῷ φψωριῶντι 

δοχεῖ, τὸ εἰσελϑεῖν εἰς χαχλάζον ϑερμόν, ὅπερ οὐχ ἔστιν ἥδονὴ ἀλλὰ ϑά- 

2 ἀγαϑὸν Β: ἀγαϑὸν, ἡ ἀγαϑὸν ἃ ἕξεις Ba et Arist. cod. Ko: αἱ ἕξεις 
Arist. vulg. 

or 

10 

ἕξ 

- 9ὺ 
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vatos. ἀσπάζεται ὃὲ τοῦτο ὃ ψωριῶν ἕνεχεν ἰατρείας. ὕλη γάρ τις wo- 131: 

χϑηρὰ χαὶ δριμεῖα τῷ ψωριῶντί ἐστιν, ἥτις χαὶ αὐτῷ ἐνοχλεῖ, τὸ OF χα- 
᾽ a ΄ Ἃ Ψ TA > . ΄ ied A oa 

yhalov ϑερμὸν δραστήριον ὃν ἀποχρούει THY δριμεύουσαν ὕλην χαὶ οὕτως 

ἄνεσίν τινα λαμβάνει ὃ νοσῶν. αὐτῷ μὲν οὖν ἡδὺ δοχεῖ τὸ τοιοῦτο, χαί- 
\ > ἡδὺ ὄν, τῷ δὲ ὑγιαίνοντι ϑάνατός ἐστιν τὸ εἰσελϑεῖν εἰς χαχλά- 80 οι d ° - ἘΞ 3 

Cov Depuov. 

Ἔνταῦϑα ἐπιχειρεῖ δεῖξαι, ὅτι xat of λέγοντες thy ἥδονήν, ὅτι ἐστὶ 

γένεσις εἰς φύσιν αἰσϑητήν, χαχῶς ὁρίζονται ταύτην. ἐπεὶ γὰρ τοῦ ἀγα- 
ὕϑοῦ τὸ μὲν ἕξις ἐστίν, οἷον ἢ ἀρετή ἐστιν ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ὡς ἕξις, τὸ δὲ 85 

10 ἐνέργεια, οἷον ἢ ἐνέργεια τῆς ἀρετῆς, ἥτοι τὸ τὰ δίχαια πράττειν 7 τὰ 

σώφρονά ἐστιν ἀγαϑόν, ahh ὡς ἐνέργειαι ἀποπληροῦσα! τὴν φυσιχὴν 
> ge prs > =e Piges τα pu eas ἂν δοϑέ mito 2)} ΚΕΝ ay ee ~ Pes 

εςιν. τοι αποπληρώσεις τὴ = SVOOUEYTOS AGL ελλειίποντος της GUSTS 

th Stews, οὔχ εἰσι xvptws ἡδεῖαι, ἤτοι ἡδοναί, (ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς ἡδεῖ- 
Gt, ἥτοι ἥδοναί.) οὐ τ αὐτὴ 7 πλήρωσις τοῦ ἐλλείποντος τῆς PUsbeT 

15 ξἕξεώς ἐστιν ἡδονή, ἀλλὰ τῇ ἀπ ρος ἤτοι τῇ ἀναπληρώσει, ἕπεται χαὶ 7, 
ἡδονή. εἰ γάρ τις πεινᾷ χαὶ φαγεῖ χαὶ χορτάζει, τότε ἕπεται αὐτῷ ἧδο- 40 

γή. οὐχ ἣ αὐτὴ δὲ ἢ γένεσις, ἥτοι ἣ ἀποπλήρωσις, ἥτοι ἢ χίνησις χαϑ' 
ἣν χινεῖται πρὸς τὸ πληρῶσαι τὴν γαστέρα βρωμάτων ἐν ἐνδείᾳ οὖσαν 
βρωμάτων, ἐστὶν ἡδονή, ἀλλὰ μετὰ Τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς γαστρὸς ἐν 

20 ἐπιϑυμίᾳ (τῆς) ὑπολύπου φύσεως χαὶ ἕξεως. ct γάρ τις πεινᾷ χαὶ ἔχει 
oa 

5 , on , > , . ~ ied ΄ ~ \ 5 

τὴν φύσιν ἐν ἐνδείᾳ οὖσαν βρωμάτων, λυπεῖται ἅμα ὡς πεινῶν χαὶ ἐπι- 
ϑυμεῖ πληρῶσαι βρωμάτων τὴν αὑτοῦ ᾿αστέρα. γράφεται χαὶ ὑπολοί- 

Ve ate τῳ ἡ ῆς 4 ~ RS. PSG SAN MD eo Ree Wi ie 
Tov, τὸ λοι δίφϑογγον, ἥτοι τῆς λοιπαζομένης φύσεως χαὶ ἐν ἐνδείᾳ Ou- 45 

σης βρωμάτων. εἰ γάρ τις ἔχει τὴν αὑτοῦ φύσιν χαὶ ἕξιν λοιπαζομένην 
25 ἥτοι ἐν ἐνδείχ οὖσαν βρώματων, ἐπιϑυμεῖ πληρῶσαι αὐτήν. ἔστιν οὖν ἢ 

ἐνέργεια αὕτη, FTO ἢ ἀναπλήρωσις, ἐν οἷς ἐστιν χαὶ ἣ ἐπιϑυμία τῆς ὕπο- 

᾿Επεὶ δέ εἰσιν ἡδοναὶ ἄνευ ἐπιϑυμίας χαὶ λύπης, οἷον at ἐνέργειαι at δ8 
C - 

. Al ἴω a ° 
~ ~ b) ~ ~ 

D ϑεωρεῖν, ἤτοι νοεῖν, ἐπιγίνονται ἡμῖν μὴ τῆς φύσεώς 
Ὁ NX 

80 ούσης χαὶ διὰ τοῦτο λυπουμένοις χαὶ ἐπιϑυμοῦσιν ἀναπληρω ϑῆναι. εἰ 191» 

γὰρ ἀναϑεωρῶ, ὅτι τοῦ τριγώνου at τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρϑαῖς ἴσαί εἰσιν, 
> > μὲ 2 ΄ ΄ \ ‘ 2 δεν Ay 25 ~ 

ἡδονή. αλλ οὐ προηγησαμένης λύπης τινὸς 7 ἐπιϑυμίας διὰ τὸ ἐλλιπῆ 

εἶναι τὴν φύσιν. τὶ γὰρ ἣ φύσις ἐνδεῖ, ἵνα xual λύπη γένηται χαὶ ἐπι- 

ϑυμία: ὥστε ἐπεί εἰσιν ἡδοναὶ ἄνευ λύπης ual ἐπιϑυμίας γινόμεναι διὰ 1 | t | i 

5 τὸ μὴ ἐνδεῖν τι THY φύσιν. λοιπὸν χαχῶς ἔγει ὃ ὃ oc ὃ λέγων, ὅ 35 τὸ μὴ ἐνδεῖν τι τὴν φύσιν, A αχῶς ἔχει ὃ ὁρισμὸς ὃ λέγων, ὅτι 
Vie 

αἱ γάρ εἰσιν ἡδοναὶ ἄνευ γενέ- 5 
vo cnr af >] ἘΞ τς £ = = me / > Ὁ" wo. 

ἡδονή ἐστιν γένεσις εἰς φύσιν atodytyy. πολλὰ 

2 zat alterum B: om. ἃ αὐτῷ a: αὐτὴ B 11 ἐνέργειαι ἀποπληροῦσαι B: ἐνέργεια ἀπο- 

πληροῦσα ἃ 12 ἀποπληρώσεις B: ἀποπληρούσης a 15 ἀλλὰ --- ἡδοναί (14) a: om. B 

10 gayet] φάγη B: φάγει a yoptatet a: χορτάσει B 20 τῆς a: om. B 

ὑπολύπου rubro mutatum in ὑπολοίπου B (ef. codd. Arist.): ὑπολείπης που a 20 λοι- 

παζομένης ἃ: λειπαζομένης B; similiter 24 20. 21 ὑπολύπου Β: ὑπολοίπου ἃ 

29, 30 ἐνδεούσης Ba et Arist. cod. Kb: ἐνδεοῦς οὔσης Arist. vulg. 32 ἡδονὴ a: ἧδο- 

ναὶ B chain, B: ἐλλειπῶς a 
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σεως εἰς φύσιν, ἥτοι ἀναπλήρωσεως τῆς φύσεως ἐνδεούσης, οἷαί εἰσιν at 131» 

ἀπὸ τοῦ νοεῖν ἥδοναί. ὁ O& ὁρισμὸς πάντα τ 
υυπεριλαμβάνειν. σημεῖον δὲ ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ ἡδονὴ γένεσις εἰς φύσιν, 

ἤτοι ἀναπλήρωσις τῆς φύσεως, διότι οὐ τῷ αὐτῷ ἡδεῖ χαίρουσι πάντες 
, χαὶ ἀναπληρουμένης τῆς φύσεως, ἥτοι χαὶ εἴ τις πεινᾷ χαὶ μέλλει or 

~ 

ἀναπληρῶσαι τὴν ἑαυτοῦ γαστέρα ἐνδεῦ οὖσαν βρωμάτων. χαὶ χαϑεστη- 
χυίας, ἤτοι χαὶ εἴ τίς ἐστιν χαϑεστηχώς, ἤτοι χεχορτασμένος. ἀλλὰ τῆς 10 

φύσεως χαϑεστηχυίας οὔσης, ἤτοι τ χορεκαρενης, ies εἰ ἔστι τις χεχορ- 
τασμένος; 7 τοῖς ἁπλῶς, ἥτοι χυρίως, ἣδέσιν, ἤγουν 

10 οἶνον Χιώτην χαὶ φαγεῖν ἄρτον σητάνιον. ἀναπληρουμένης ὃ 
2. ἃ ee >. » , ~ 4 » ἐνδεοῦς δὲ οὔσης βρωμάτων τῆς φύσεως, ἤτοι -υ ς΄ @ a a vay a 

- @ 

a < 
“Re + Pa 2 -- ° oO - 

~ 2 χαὶ τοῖς ἐναντίοις. Fda γὰρ αὐτῷ δοχοῦσι τότε τὰ πιχρὰ χαὶ ὃ ὀξί- - 

νης οἶνος, χαὶ ἁπλῶς ὃ πεινῶν χαὶ τὸ eee aye se voutlet, & οὐδ᾽ 

ὅλως τις φαγεῖν ϑελήσαι χεχορτασμένος ὥν: ἅτινα, ἤτοι τὰ πιχρὰ χαὶ 15 

15 τὰ ὄξινα, οὔτε φύσει ἡδέα οὔτε ἁπλῶς, ἤτοι χυρίως. ὡς γὰρ τὰ χυρίως 
ἡδέα διεστήχασι τῶν τοιούτων. τῶν δοχούντων ἡδέων τῷ πεινῶντι χαὶ Ot- 
Ψῶντι, ἤτοι τῶν πιχρῶν χαὶ ὀξίνων, οὕτω χαὶ αἱ ἠδοναὶ αἱ ἀπὸ τούτων 

~ ΄ id ~ Ὁ ΄ ~ > τῶν TE χυρίως ἡδέων χαὶ τῶν δοχούντων γινόμεναι διεστηχυῖαί εἰσιν. 
΄, Few , ΄ὔ > > ΄ Ὧν τος ΄ Y> \ bi \ err τ χαίτοι, εἰ ἥδονὴ γένεσίς ἐστιν εἰς φύσιν αἰσϑητήν. Edet τὸ αὐτὸ ἡδὺ εἶναι 

20 χαὶ ἐν τῷ πεινῶντι χαὶ ἐν τῷ χεχορτασμένῳ. δέδειχται οὖν ὅτι οἱ δρι- 
’ 

‘i 

γέ νος πον τες ετς Te UTC πῆ Πἶπ TCT Coe er Onis 20 ζομενοι τὴν ἥδονήν,. ὅτι γένεσίς ἐστιν εἰς φύσιν αἰσϑητην, χαχῶς ορι- 2 

ἕονται. 
\ ΕΖ σ > y τ [Πάλιν ἐνταῦϑα ἀνατρέπει τὴν δόξαν τῶν λεγόντων, ὅτι οὐχ ἔστιν ἣ 26 

ἡδονὴ τὸ ἄριστον, χαί φησιν, ὅτι οὐχ ἐξ ἀνάγχης ἕτερόν τι βέλτιον τ | f} ΓΞ Poth 

τῷ οι ἡδονῆς: τορος τινές φασιν. ὅτι δὲ γενέσεις λέγουσι τὰς ἡδονὰς odd 

πᾶσαι αἱ ἥδοναί εἰσι μετὰ γενέσεως, ἤτοι ἑτέρων τινῶν πρῶτον γινομέ- 

γων, ἀλλὰ Be ναι Tro. ἅμα τῷ ἐνεργεῖν συνέπεται χαὶ ἢ ἡδονή. 
ἢ γὰρ ἡδονὴ ἐνέργειά ἐστιν, χαὶ εἴ τις ἐ εὐϑὺς χαὶ ἥδε- 3 <— [0] 

ον 
-: o Qu = Ox Ὡ A a “ , 

~ ‘ys >] ‘ 

ται, χαὶ οὐ πασῶν τῶν ἐνεργειῶν ἐστι ual τὸ τέλος ἕτερον, ἀλλὰ τῶν 

80 ἐνεργειῶν τῶν δγομενῶν εἰς τελείωσιν φύσεως 7 τῶν ἀναπληρούντων φύ- 

σιν τινὰ ἐν ἐνδείᾳ οὖσαν, ἤτοι τῶν τελειοποιουσῶν φύσιν τινά, ἐχείνων ἐστὶν 
f ~ ~ a b) 5 > 

χαὶ τὸ τέλος ἕτερον τῶν ἐνεργειῶν. 7 γὰρ latpixy ἀναπλήρωσίς ἐστιν, οὗ 
¢ £ > 5 , \ >Q\ A \ , .- ~ > ΄ c ax en [4 

ἢ φύσις ἐλλείπεται, χαὶ εὐθὺς xat τὸ τέλος αὐτῆς, οἷον ἢ ὑγίεια, ἕτερον 

ἐστιν τῶν ἐνεργειῶν αὐτῆς. χαὶ διὰ τοῦτο οὐ χαλῶς ἔχει τὸ φάναι, 
σ ΄ cn la > / > , 7 ff ΄ b) \ ~, [2 Ὁ. ε΄ , a 

35 ὅτι 7 ics ἔστι γένεσις εἰς ἤρου, αἰσϑητήν, ἀλλὰ μᾶλλον οὕτω δεῖ ορίσα- 3b 

σϑαι αὐτήν. ὅτι ἢ sly (ἐ wae ἐνέργεια τῆς χατὰ φύσιν ἕξεως ἀνεμπό- 

διστος. εἰ γάρ τις ἔχει ἕξιν τινὰ χατὰ φύσιν οὖσαν. οἷον σωφροσύνην 7 
΄ > ig > 

ὑγίειαν, χαὶ ἐνεργεῖ χατὰ ταύτην ἀνεμποδίστως, εὐφραίνεται. ἢ OF σωφρο- 

4 ἤτοι Β: εἴ τι ἃ 0. 7 χαϑεστηχυίας Aristoteles: καϑεστηχυίαν Ba 10 σητάνιον 

Β: σιτάνιον ἃ 11 ἐνδεοῦς δὲ οὔσης B: ἐνδέως ἐνδεούσης a 14 ϑελήσαι Β: ϑελή- 

Gatto ἃ 19 χαίτοι Vat. 1621: χαί τι Ba εἰ B: ja 25 λέγουσι] λέγωσι ἃ: λέγω B 

20. 27 γινομένων B et Aristoteles: γενομένων a 30 αὐτῆς a: αὐτῇ B 36 ἐστιν] 

7 a: om. B 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. YO 
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σύνη χαὶ ὑγίεια, ἐπεὶ ayadat εἰσι, λοιπὸν χαὶ χατὰ ΤΣ εἰσίν. (πᾶν γὰρ 131» 

τὸ χατὰ φύσιν ἀγαῦόν. ὥστε ἣ ἀνεμπόδιστος ἐνέργεια ἢ ἐφ᾽ Exdory 
σ» ena ΄ ΄ ΄ Op “ ΄ 

ἕξει ἡδονή ἐστιν.) εἰ γάρ τις ὁποιανοῦν ἔχων ἕξιν ἣ ῥητοριχὴν ἢ γραυ- 

ματιχὴν 7 ΠΕΣ Τ᾿ χαὶ ἐνεργεῖ χατὰ ταύτην ἀνεμποδίστως, ἥδεται. 
Ἔ NTN ~ ᾿ ΄, > b] ve \ (AVS ~ Ay , 

5 πὶ δὲ τῶν ἕξεων at αὐταί εἰσιν ἐνέργειαι xual τέλη. τοῦ γὰρ σώ- 
a) Γ cn 

@povos TO αὐτό ἐστιν χαὶ ἐνέργεια χαὶ τέλος. ἐπεὶ δὲ ἡδονὴ τὸ αὐτό ἐστιν 45 

nal ἐνέργεια χαὶ τέλος, ὃ γὰρ ϑεωρῶν, ὅτι τοῦ τριγώνου al τρεῖς γωνίαι, 
σ > ~ \ σοι σ > \ ‘ / >] / 5 \ Ch SF o ἅμα ἐνεργεῖ χαὶ ἥδεται, ὥστε ἐπεὶ xat τέλος ἐστίν, λοιπὸν οἵ λέγοντες, ὅτι 

3 4 / ΄ en A Ἁ ~ XaL A uv A , 

οὐχ ἔστι τέλος ἢ ἡδονὴ χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ ἄριστον, χαχὸν λέγουσιν. 
es Pan \ ~ IN/7-F a δῷ a) ΩΣ, 2 \ / ΄ ‘ σ 10 εἶτα λέγει χαὶ πῶς ἐδόξασαν τὴν ἥδονὴν ὅτι ἐστὶ γένεσις. χαί φησιν ὅτι 

=) \ | <2 2 tg 4 B} , 5» yy pe! ΜΝ 2) [4 A 4 ie 

ἐπεὶ ἢ ἐνέργεια χυρίως ἀγαὶ αϑόν ἐστιν, wovto δὲ τὴν ἐνέργειαν χαὶ τὴν γένε- 

σιν ταὐτὸν εἶναι, τιμῶντες τὴν δονὴν χαὶ δειχνύοντες, ὅτι ἐστὶν ἢ ἡδονὴ 
~ > X 

ὺ — ἀγαϑόν, ἔλεγον ΠῚ ey εἶναι. δοχεῖ OF ἢ ἡδονή, ὅτι 5 Θ 
\ 

ig 

2 \ »] , > Qi ig eg ΄ 

ἐστὶ γέν σις, διὰ τὸ χαὶ δοχεῖν αὐτοῖς. ὅτι εστι AVOLWMS ἀγαθὸν 7 plete 
7 ΠῚ. S 2 BS “- In ς YEYEGE z - VS τες το τ τῆς ἐνέσεως. ete τ yao ἐστιν ἢ τον. 

ἐχάστης ἕξεως χαὶ ἣ γένεσις, ine ἢ χίνησις xa¥ ἣν χινεῖταί τις πρὸς τὸ 
> \ ὀρεχτὸν ἣ πρὸς ene τι. ἢ γὰρ ἐνέργειά ἐστιν τὸ ποιοῦν τὴν γένεσιν παν- 

τὸς πράγματος, ἥτοι τὸ αἴτιον τοῦ γίνεσϑαι πᾶν πρᾶγμα. πάλιν 

ξαζόν τινες, ὅτι ἐπεί εἰσί τινα ἡδέα βλαβερὰ χαὶ αἰσχρά, λοιπὸν | χαὶ 132r 

of. 20 πᾶσα ἣἥδονὴ φαύλη ἐστίν, ἐπιχειρεῖ ἀνατρέψαι χαὶ ταύτην τὴν δόξαν xat 

φησιν, ὅτι ἐὰν ὦσι πᾶσαι αἱ ἡδοναὶ φαῦλαι, διότι εἰσί τινα ἡδέα νοσώδη 
χαὶ βλαβερὰ χαὶ αἰσχρά, τὸ αὐτὸ συμβήσεται χαὶ ἐπὶ τῶν ὑγιεινῶν, ὅτι 

ἔσονται πάντα τὰ ὑγιεινὰ φαῦλα χαὶ παρεμποδιστιχὰ πρὸς χρηματι- 
σμόν. ἥτοι πρὸς πλοῦτον" οἷον εἴ τις ἀρρωστεῖ, ὑγιεινόν ἐστιν, ἥτοι: τὸ ποιη- 

25 τιχὸν ὑγίειας τὸ διδόναι τοῖς ἰατροῖς χαὶ ἐξωνεῖσϑαι πάντα τὰ πρὸς ὑγίειαν ὅ 
συμβάν) λόμενα. ἀλλὰ χενωτιχόν ἐστιν τοῦ πλούτου αὐτοῦ. ταύτῃ οὖν, ἥτοι 
“OTH τοῦτον τὸν λόγον χαὶ χατὰ τοῦτο; ee ἤτοι πᾶσαι at ἡδοναὶ xat 
πάντα τὰ ὑγιεινά εἰσι φαῦλα. ἀλλ᾽ οὐ φαῦλαά εἰσιν: ὡμολόγηται γὰρ 

πᾶσιν, ὅτι εἰσὶν δοναί τινες ἀγαϑαὶ χαὶ ὑγιεινά εἰσιν ἀγαϑά. χατὰ τοῦ- 

80 τὸν τὸν λόγον ἐπεὶ χαὶ τὸ ϑεωρεῖν, ἤτοι τὸ νοεῖν χαὶ ἀναγινώσχειν, 
βλάπτει πρὸς ὑγίειαν ποτέ, λοιπὸν ἔσται ἁπλῶς τὸ ϑεωρεῖν φαῦλον. 10 vt 

Ve 

τοῦτο δὲ ἄτοπον, ὅτι 7, gee ϑεωρημαάτων τινῶν — ἐστι φαύλη. εἰ 
γάρ τις ἀρρωστῶν ϑεωρεῖ, ἤτοι ἀναγινώσχει χαὶ νοεῖν ἐπιχειρεῖ oP 

ὑψηλά, ἐμποδίζεται μᾶλλον πρὸς τὸ ὑγιᾶναι χαὶ ἐπιτείνεται ἢ αὐτοῦ 

35 ἀρρωστία. διὸ χαὶ ot ἰατροὶ παραχελεύονται τοὺς ἀρρώστους μὴ ἀνατι- 
‘ 

γώσχειν. 
τ ε Ἵν ΠῚ \ JASE \ v Vv > - 

Πάλιν ἐπεὶ ἐδόξαζόν τινες, ὡς χαὶ ὄπισϑεν εἴρηχεν, Ott ἐμποῦιστι- 1 

ιὰ τοῦτο οὔχ εἰσιν ἀγαϑαί, ἀνατρέπει ταύ- a o € wy x R - o? χαί εἰσιν τῆς φρονή 

1 πᾶν γὰρ --- ἡδονή ἐστιν (3) ἃ: om. B 6 "δὲ B: om. ἃ 18 ἤτοι τὸ αἴτιον bis B 

23. 24 χρηματισμόν B et Aristoteles: τὸν χρηματισμόν a 24 πλοῦτον B: τὸν πλοῦ- 

τον ἃ ἀῤῥωστεῖ ἃ: evpwotet B 20 αὐτοῦ Β: αὐτῷ ἃ 28 ὡμολόγηται a: 

ὡμολόγηνται B 29 ὑγιεινά B: ὑγιεινὰ τινὰ a ot ὄπισϑεν] c. 12 p. 115216 

38 post εἰσὶν add. at ἡδοναὶ a: om. B 
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pas fx AS. Ὁ ἕξ δ σ Vv ~ Ἁ A ως 

τὴν τὴν δόξαν χαί φησιν, ὅτι οὔτε τῇ φρονήσει οὔτε ἄλλῃ τινὶ ἕξει εἰσὶν 132: 
2 > \ ς φῶ / (IO 1 YS } [4 ΄ (αὶ ε on 

εμποοιστιχαι αἱ YOOvVal, At SO εχαστῃ ξςζει γινόμεναι. Ἢ γὰρ 700 ον 7 
‘ ι 

γινομένη τῷ φρονίμῳ ἐν τῷ ἐφευρίσχειν τὰ πρὸς τὸ τέλος ἄγοντα οὐχ 
7 ! 

ἐμποδίζει τὴν αὐτοῦ ome πρὸς τὸ ἐφευρίσχειν ταῦτα, ἀλλὰ μᾶλλον 

ἐπιτείνει αὐτήν, ὁ 
> 

δὲ 7, fa ἢ ἐπιγίνομ, μένη τῷ hee ἐχ τοῦ πράττειν οι { 
> ὺ 

τὰ τ ἐμποδίζει αὐτὸν πρὸς τὸ ile τειν τὰ σώφρονα ἀλλὰ μᾶλλον 20 

παροτρύνει. ἀλλὰ μᾶλλόν εἰσιν ἐμποδιστιχαὶ ἐχάστης τως αἱ ἀλλότριαι 

ἡδοναί, ἤτοι at σωματιχαὶ ἥδοναί, ἢ ms ἡδονὴ ἢ ἐχ τοῦ μοιχεύειν 

ἀλλοτρία ἐστὶν τοῦ σώφρονος χαὶ τοῦ φρονίμου χαὶ οὐχὶ οἰχεία. οὐ γὰρ 
“Ἂ ΄ ΄, 5" ~ 3 ~ ~ 

10 τοιαύτῃ ἣἥδονῇ χαίρει ὁ σώφρων ἣ ὃ φρόνιμος ἀλλὰ τῇ ex τοῦ ἐνεργεῖν 

τὰ σώφρονα. διὸ ὁ σώφρων εἰ δ τῇ cyt) mpovy ἢ ὃ 
, 2 a/ ay 5. > \ 

φρόνιμος, ἐμποδίζεται τοῦ ἐνεργεῖν, ἤτοι ὡς σώφρων ἢ ὡς Pp ὄνιμος. ἐπεὶ 

ray) 
¢ en \ Cf?) Re ὰ , ya! ΕΝ ΄ μι 

αἱ Ὡδοναὶ at ἐπιγινόμεναί τινι ἐκ τοῦ ὕϑεωρεῖν, ἥτοι νοεῖν ἤτοι μανϑάνειν 2 
mak ΄ ΄ ! , ~ ~ Lo \ aN ΄ x, 

ϑεώρημα τι ὑψηλόν, μᾶλλον ποιοῦσι προϑυμότερον πρὸς τὸ μανϑάνειν χαὶ 
> 2 Se ” > Fuses νων, ΡΞ C Bes, = “ΑΝ ΚΑ QO.” 

15 οὐχ ἐμποδίζουσιν ἢ ἀναχόπτουσιν αὐτὸν τῆς προϑυμίας. εἰ OF ὁ μανϑά- 

νων χαίρει ἀλλοτρίᾳ ἡδονῇ, ἤτοι σωματιχῇ, τῇ ἐχ τῶν ἀφροδισίων, ἐμπο- 
θη» \ 3 I; Q7 ~ ΄ 

δίζεται χαὶ οὐχέτι δύναται νοῆσαί τι. 
Ζ΄' δα 7» σ΄ σ Di \ ~ £5 ~ Le ς: 5 v Χ 

ΠῸὰλιν ἐδόξαζόν τινες, ὅτι ἐπεὶ τῆς ἡδονῆς τέχνη οὐχ ἔστιν, λοιπὸν 
> v εἊα \ > ΄ ΄ \ ΄ ᾿ «7» ω \ \ οὐχ ἔστιν FOovy ἀγαϑόν. Ader χαὶ ταύτην τὴν δόξαν πρῶτον μὲν χατὰ 

" , ~ “τ - / 

20 ἔνστασιν. εἶτα χατὰ OTE στον εὐλόγως οὐδεμιδς ἡδονῆς τέχνη ἐστίν. 
ἣ 180 Pen ἐνέργειά ἐστιν, ὡς δέδειχται, οὐδεμιᾶς δὲ ἐνεργείας ἐστὶν τέχνη. 

at γὰρ τέχναι τῶν δυνάμεων, ἤτοι τῶν ξξεών εἰσιν, οὐ τῶν ἐνεργειῶν, αἱ 
~ > v + , ὃὲ "ἐνέργαί εἰσι τῶν ἕξεων. εἶτα χαὶ χατὰ ἔνστασιν λύει χαὶ φησίν. ὅτι 40 

ν 

~ Cc ‘ / 

nal τῆς ἡδονῆς τέχνη ἐστίν: ἢ 100 υυρεψιχὴ χαὶ 7 ὀψοποιητιχὴ τέχναι 

bo σι [0] ov Qa τῆς ἡδονῆς χαὶ ποιητικαὶ ταύτης. χαὶ ἐπεί ἐστι τέχνη αὐτῆς, λοιπὸν 
ὌΠΙΝ x ae G6 2 ΄ Lees a o 

ἢ ἡδονὴ ayavov ἐστιν. παλιν ἐδόξαζόν τι < © vy) s ἴω A psy Me τὶ oo eae τ ῷῶ a 
° Cc τΕ ἘΞ a o πα a 

σώφρων xat ἐπεὶ ὃ φρόνιμος τὸ ἄλυπον διώχει, ἤτοι ζητε 
{ 4 \ a7 Ὁ AOU δ fom eye \ τῷ £3 Δ δ: » as ay 

ϑηρία χαὶ τὰ παιδία τὴν ἡδονὴν ζητοῦσι, λοιπὸν ἢ ἡδονὴ οὐχ ἔστιν ἀγα- 
, ~ ~ ΄ ΡΥ /- ~ 5 ~ » Ὁ) 

Dov. πειρᾶται λῦσαι χαὶ τὰς τοιαύτας πάσας δόξας ἐν τῷ αὐτῷ, ἥτοι δι 
v σ΄ - ε 

30 ἑνὸς Sake eels xat φησιν, ὅτι ἐπεὶ εἴπομεν, ὅτι πᾶσαι at ἡδοναὶ at 45 

ἐχ τῶν πε τῶν, at μέν εἰσι τῶν ἀρετῶν ἡδοναὶ πῶς ἀγαϑαί, ἤτοι ἁπλῶς 

wat χυρίως, αἱ δέ εἰσι πῶς οὐχ ἀγαϑαί, ἤτοι ἁπλῶς μὲν χαὶ χυρίως ἀγα- 

ϑαὶ οὔχ εἰσιν, οἷον αἱ σωματιχαί, ἀλλὰ τισίν εἰσιν ἀγαϑαὶ χαὶ φαινόμεναι 

ἀγαϑαί, τὰ παιδία χαὶ τὰ ϑηρία διώχουσιν, ἤτοι ζητοῦσι, χαὶ ὃ σώφρων 
85 μισεῖ τὰς τοιαύτας ἡδονάς, τὰς wet ἐπιϑυμίας χαὶ λύπης γινομένας, ἤτοι 

τὰς σωματιχάς, χαὶ οὔχ εἰσι χυρίως ἀγαϑαὶ ἀλλὰ φαινόμεναι, χαὶ ὃ φρό- 

γιμος τὰς σωματιχὰς ἡδονὰς οὐ ζητεῖ, αἵ εἰσι φαινόμεναι ἀγαϑαί, ἀλλὰ 50 
Ἁ ζητεῖ τὴν ἀλυπίαν τούτων. ὁ γὰρ φρόνιμος τῇ ἀπουσίᾳ τῶν σωματιχῶν 

ς ~ Be} 7 Ἐν a Ξ Oe ee 

4 αὐτοῦ B: ἑαυτοῦ a 5 ἐπιγινομένη ἃ: ἐπιγενομένη B 7 ἀλλὰ μᾶλλον B: μᾶλλον δὲ - 

11 ἀφροδισιαστιχῇ B: ἀφροδισιαχῇ a 12 ἤτοι scripsi: ἔτι Βὰ ὡς σώφρων B: ὁ σώφρων: 

ὡς φρόνιμος Scripsi: 6 φρόνιμος Ba 13 μανϑάνειν ἃ: μανϑάνει B 18 ἔστιν] ἡ ἃ: ἦν " 

20 ἀντιπαράστασιν B: ἀντιπαράταξιν a 21 Séderxtat] p. 1158410 27 φρόνιμος ἃ: σώ- 

φρων B 28 τὴν ἧδονην Β: τὸ ἡδὺ ἃ 29 αὐτῷ] αὐτὸ Ba 38 ἀλυπίαν ἃ: ἄλυπον B 

20 Ἐ 
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ἡδονῶν βούλεται Βη λυπεῖσϑαι, τοι οὐ λυπεῖται. σωματατιχαί εἰσιν ἡδοναὶ 132r 
τὰ ἀφροδίσια, τὰ ae τρα σιτία xual ποτά. αὗται γὰρ at σωματιχαὶ ἡδοναὶ 
τοιαῦταί εἰσιν, sige ust ἐπιϑυμίας καὶ λύπης γίνονται. εἰ yap τις 

πεινᾷ, λυπεῖται διὰ τὸ ἘΠῚ γαστέρα εἶναι ἐν ἐνδείᾳ βρωμάτων χαὶ ἐπιϑυ- 

5 μεῖ ἐμπλῆσαι αὐτήν. ὁμοίως δὲ χαὶ ὁ ἀχόλαστος λυπεῖται ἐν τῇ ἀπουσίᾳ 

τῶν ἀφροδισίων χαὶ ἐπιθυμεῖ αὐτῶν χαὶ τὰς ὑπερβολὰς τούτων τῶν 139» 
σωματιχῶν ἡδονῶν, ἤτοι τὸ ἀμέτρως χαὶ ὑπερβολιχῶς ἀφροδισιάζειν χαὶ 

χόλαστος ἀχόλαστος λέγεται, ἐν ᾧ ζη- 

υισεῖ ὃ σώφρων χαὶ ὁ φρόνιμος. ὁ γὰρ 

΄ 

πίνειν χαὶ ἐσϑίξιν χαϑὼς ὃ ἃ 

τοῦσι τὰ παιδία χαὶ τὰ ϑηρία, 

10 ἀχόλαστος ἀχόλαστος λέγεται ἐν τῷ ζητεῖν τὰς ὑπερβολὰς τῶν σωματιχῶν 
, 

ἡδονῶν. διὸ 6 σώφρων φεύγει ταύτας, ἤτοι τὰς σωματικὰς ἡδονάς, cr 

αἱ οὔχ εἰσι χυρίως ἀγαϑαί. εἰσὶ δὲ χαὶ οἰχεῖαι τῷ σώφρονι, at αὐτῷ 
ἐπιγίνονται x τῶν ἐνεργειῶν τῆς ἕξεως, ἤτοι τῆς σωφροσύνης, χαὶ αὗται 

αἱ ἐχ τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀρετῶν γινόμεναί εἰσι χυρίως ἀγαϑαί. τῷ γὰρ 
5 διχαίῳ ἡδονὴ γίνεται ἐχ τοῦ τὰ δίχαια πράττειν χαὶ τῷ ἀνδρείῳ ex τοῦ 

τὰ ἀνδρεῖα χαὶ τῷ σώφρονι ἐχ τοῦ πράττειν τὰ σώ eae ἡδονὴ γίνεται. 

᾿Αλλὰ μὴν ὡμολόγηται ὅτι χαὶ 7 ra χαχόν ἐστιν χαὶ φευχτόν. 

ἢ μὲν γὰρ ἣ λύπη ἐστὶν ἁπλῶς χαχόν, οἷον εἰ λυπεῖταί τις ἐν τῇ ἀπουσία 
~ > . / ist , , > A c ~ ΚΝ Cc >. 5 Vv Cc ~ = 

τῶν ἀφροδισίων, ἢ τοιαύτη λύπη ἐστὶν ἁπλῶς (χαχόν), 7 δὲ οὐκ ἔστιν ἁπλῶς 15 

vy 

’ “5 \ ~ \ \ , Vv Qs > > f > 4 

20 χαχόν, ἀλλὰ πῇ χαχὸν χαὶ φευχτόν, τοι χαϑὸ ἐμποδιστιχή, οἷον εἴ τι 

νοῆσαι πειρᾶται ϑεώρημα τι, ἐν οἷς δὲ σπουδάζει νοῆσαι αὐτὸ ἀχοῦσαι, 
° ΓΞ - oO” παῖς ἣ ὃ φίλος αὐτοῦ ἀπέϑανε xat λυπηϑῇ καὶ τῇ λύπῃ συσχεϑεὶς 

υἢ δυνηϑῇ ϑεωρῆσαι τὸ ϑεώρημα ἐν τῷ ϑολωϑῆνα! τὸ λογιστικὸν αὐτοῦ 
πὸ τῆς eos ἢ τοιαύτη λύπη, ἢ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ παιδός, ἁπλῶς ὗ 

= ΞῚ x ~ A 3 2h my τι. IN ΑΨ ye I> = 5 A ~ = 

25 μὲν χαχὴ οὐχ ἐστιν, ἀλλὰ πῇ ἐστι τοῦ χαϑὸ ἐνεμπόδισεν αὐτὸν νοῆσαι τὸ 

ϑεώρημα. εἰ οὖν ἢ λύπη χαχὸν χαὶ φευχτόν, τῷ δὲ φευχτῷ καϑὸ φευ- 

χτόν ἐστιν χαὶ χαχόν, ἐναντίον ἐστὶν τὸ ἀγαϑόν, λείπεται ἄρα. τὴν ἡδονὴν 20 
> gr > 2s \ ~ > ΄ 2 ΄, >\ Qs =. ere 7 

ἀγαϑὸν εἶναι. ἐπὶ γὰρ τῶν ἀμέσων ἐναντίων ἐὰν ϑάτερον τὸ τῶν ‘evay- 
τίων χαχόν ἐστιν, ϑάτερον ἔσται ἀγαϑόν. Ἐν δἐχετα! ἢ (ὰρ εἶναι χαὶ χαχόν, οἷον 

80 ἀνδρεία δειλία χαὶ ϑρασύτης. ἀντίχειται γὰρ τ δειλίᾳ χαὶ ἣ wees χαὶ 

ϑρασύτης. ἔνστασις τοῦ Σπευσίππου. ἔλεγεν 6 Σπεύσιππος, 6 ἕ ρασυτ 15. ενστασις τοῦ ὠπευσιπποῦ. EAE aTEVGLTTOS, OTL ὡς τ 

\ 

γεν π 
μεῖζον ἀντίχειται τῷ ἐλάττονι χαὶ τῷ ἴσῳ, χαὶ τὰ ΝΣ ic ἤτοι τὸ μεῖ- 

o- 

a \ iN Wy eo Δ ‘ ΄ \ ar Ze y / 2 = 

Cov χαὶ τὸ ἔλαττον, ἐστὶν χαχά, τὸ δὲ μέσον, ἥτοι τὸ ἴσον ἀγαϑόν ἐστιν, 

οὕτως χαὶ ἢ ἡδονὴ ἀντίχειται τῇ ἀλυπίᾳ χαὶ τῇ λύπῃ; χαὶ τὰ μὲν ἄχρα, 2% 

ῶ9 cr 

Vv e , \ id erg Pe > % ‘4 > / Vv ° > s > Ω ! 

ἤτοι ἢ λύπη χαὶ % ἥδονή, εἰσὶ χαχά, τὸ δὲ μέσον, τοι ἢ ἀλυπία, ἀγαϑόν 

ὡς γὰρ 6 Σπεύσιππος ἔλυεν. ὅτι χαὶ ἢ ἥδονὴ xat ἣ λύπη χαχόν 
¢ δὰ > ΄ > ΄ ΕῚ ΄ ΄ , σ > ΄ “7 

στιν, 7 δὲ ἀλυπία ἀγαϑόν, οὐ συμβαίνει ἣ λύσις, ὅτι οὐχ ὡμολόγηται 

τοῦτο πᾶσι. πάντες γὰρ ὁμολογοῦσι τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν εἶναι, χαὶ οὐδεὶς ἂν 

ms ὧν 

a a ει = . 

φαίη τὴν ἡδονὴν εἶναι ὅπερ χαχόν, ἥτο! ὡς ἐν γένει ἀνάγεσϑαι τῷ χαχῷ, 

1 εἰσὶν B: δὲ εἰσὶν a 15 ἡδονὴ ἃ: ἡδὺ Β γίνεται Β: om. ἃ 19 χαχόν ἃ: 

om. B 21 αὐτὸ Β: αὐτὸν a 20 ϑεωρῆσαι B: νοῆσαι ἃ 25 πῇ ἢ Β: πῆ ἃ 

οὐ χαχὰ ἃ: καχὸν Β 36 ἔλυεν Β et Aristoteles: ἔλεγεν ἃ ov ἀλυπία rubro corr, 

ex λύπη B 
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χαὶ εἶδος TOD χαχοῦ τὴν ἡδονὴν εἶναι, ἤτοι εἶναι xanov τὴν ἡδονὴν οὐδεὶ 

ὁμολογεῖ. 

[Πάλιν 
~ \ > v e> ‘ \ ΄ \ 4 \ 

φαῦλαι, λοιπὸν οὐχ ἔστιν ἡδονὴ τὸ ἄριστον. λύει οὖν χαὶ ταύτην τὴν 

, " σ Ip ε 
ἵπεν ὄπισϑεν ὅτι τινὲς ἐδόξαζον, ὅτι ἐπεί εἰσί τινες ἡδοναὶ 

> 

( 

/ / x39 \ ta ᾿ς Ἁ Ww > / 3 , 

δόξαν χαί φησι, οὐδὲν χωλύει τινὰ ἡδονὴν εἶναι τὸ ἄριστον, ἐπεί εἰσί 
τινες ἡδοναὶ φαῦλαι, ὥσπερ οὐδὲν χωλύει εἶναί τινα ἐπιστήμην ἄριστον, 

ἂν, >) 

ἤτοι τὴν fle a ἐπεί εἰσί τινες ἐπιστῆμαι φαῦλαι. ἐπιστήμας xata- | [fhe of 3 i! φα i 
5 ~ VW: 

βαναύσους ἐνταῦϑα ἔλαβεν, οἷον τὴν φαρμαχευτιχὴν ἐπι- I I | i i 
χρηστιχῶς τὰς 

στήμην χαὶ τὴν ὀρχηστιχὴν χαὶ τὴν σχυτοτομιχήν. ‘sus δὲ χαὶ ava- 

Ἰχαῖόν ἐστιν εἶναί τινα ἡδονὴν Shed χαὶ ἀρίστην: εἴπερ εἰσὶν ἐχά- 

στὴης ἕξεως, ἤτοι ἀρετῆς, ἐνέργειαι ἀνεμπόδιστοι, χαὶ ἐάν ἐστιν εὐδαιμονία 

πασῶν τῶν ἕξεων, ἤτοι τῶν ἀρετῶν. ἤτοι χάν τε ἢ εὐδαιμονία συνί ἴστη- 
ται ἐχ πασῶν τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀρετῶν, εἴτε εὐδαιμονία ἐστὶν ἢ ἐνέργειά 

τινος αὐτῶν, ἤτοι μιᾶς τινος τ ὡς γὰρ ἔμπροσϑέν φησιν, ὅτι 6 
δι, , σ ΄ - 

ϑεωρητιχός ἐστιν εὐδαίμων. φησὶ γὰρ ἐν τῷ δεχάτῳ, ὅτι Ex μόνης τῆς 
΄ ϑεωρίας 6 εὐδαίμων συνίσταται, ἂν ἢ ϑεωρία ἡ ἀνεμπό 

ἂν ϑεωρῇ χαὶ νοῇ ἀνεμποδίστως. τοῦτο δέ. ἤτοι ἢ ἀνεμπό 
a 

\ is ΄ 4 

‘ 

γεια, ἐστὶν ἢ ἡδονή. ἐπεὶ οὖν ἢ ἡδονὴ ἐνέργειά ἐστιν ἀνεμπόδιστος, εἰσὶ 
ar I~ Ὁ ΄ σ᾽ / 

& ἐνέργειαι ἀνεμπόδιστοι Exciatys ἕξεως, ἥτοι ἀρετῆς, χἄν te ἢ εὐδαιμονία wy 

x ~ ~ ~ ~ 3 ΄ 
Ἢ ἐκ πασῶν τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀρετῶν συνισταμένη, χἄν τε 7 εὐδαι- 

μονία ἐξ ἐνεργειῶν μιᾶς τινος ἕξεως, ἤτοι τῆς ϑεωρητιχῆς, ὥστε εἰ 7 εὐ- 
δαιμονία συνίσταται ἐχ τῶν ἐνεργειῶν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἢ ex τῶν 

» ΄ > ΄ > 
ἐνεργειῶν WLC τινος ἕξεως, χαὶι Ἔστιν { εὐδαιμονία ἐνέργεια OVE! LTO ὃι- 

fs aere KS \ ~ ~ > y v στος, ἔστι δὲ xal ἢ ἡδονὴ ἐνέργεια πασῶν τῶν ἀρετῶν, λοιπὸν ἔστι TIS 
¢€ δ᾽ Pats ig ba pe? 9. ὦ σ Vv » 

Ὑ Ων ἀριστη- γ) Svoae ιμονία χαὶ 7 SVEPYELL AVUTTS. WOTE SLY ἂν TLS, 
ν σ \ > , \ , vy \ , ἣν \ ΓΔ 

τοι WOTE XAL εἰ GWOOWEY τας πολλᾶς, YTOL Tas πλείονας YOOVAS φαύλας 

εἶναι, ἀλλ᾿ οὖν ἔστι τις 700 

ἢ ἐνέργεια το τιν χαὶ ἐπεὶ ἢ ἡδονή ἐστιν ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος. συνίστα- 
> 5 ται G& χαὶ 4 εὐδαιμονία ἐχ τῶν ἐνεργειῶν 7 πασῶν τῶν ἀρετῶν 7 μιᾶς 

ἀρετῆς, διὰ τοῦτο χαὶ τὸν εὐδαίμονα βίον πάντες οἴονται εἶναι ἡδύν: χαὶ 

εὐλόγως τὴν ἡδονὴν συμπλέχουσι τῇ εὐδαιμονία. ὡς ἑτέραν μὲν οὖσαν 
τὴν ἡδονὴν τῆς εὐδαϊ κονίαν; συμπαραμιγνύουσι 6& ταύτην αὐτῇ. προσέ- 

ϑηχε GE τὸ εὐλόγως εἰχότως. εἰ γὰρ εὐδαιμονία ἐστὶν τῶν τελείων. λοι- 

πὸν χαὶ ἐνέργειά ἐὸς ιν ἀνεμπόδιστος. ἔστι δὲ χαὶ ἢ ἡδονὴ ἐνέργεια aveu- 
σ πόδιστος, ὥστε εὐλόγως τὴν ἡδονὴν συμπλέχουσι τῇ εὐδαιμονίᾳ. ἔστιν 

οὖν ἢ ea τέλος, χαὶ ef τέλος ἐστίν, λοιπὸν χαὶ ἀνεμπόδιστός ἐστιν 
a" 

ἐνέργεια. οὐδεμία yap ἐνέργεια ἐμποδιζομένη τέλος an ὁρίζονται δὲ 
ΤΗΝ ΠΡΟ. fay ΤΉ ΞΟΣ, Baas Bl BAN CR δ ecletn Ἢ χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἐνέργειαν ψυχῆς εἶναι wed? ἡδονῆς ἐν τελείῳ βίῳ. 

ἐπεὶ οὖν ἢ εὐδαιμονία ἐνέργεια ἀνεμπόδιστός ἐστιν, διὰ τοῦτο προσδεῖται 

σὴ »- ow bo 
‘a 

410 

α 45 

a0 

\ v ΄ 3. ’, \ © 

νὴ τὸ ἄριστον, ἥτοι ἢ εὐδαιμονία xat 1335 

3 ὄπισϑεν] ο. 15. p. 1153a17 6 ἄριστον Β: ἀρίστην a 8 ἐνταῦϑα ante χαταχρηστιχῶς 

ponit a 12. 13 συνίστηται B: συνίσταται a 14 ἔμπροσϑεν)] c. 13 p. 115841 15 ἐν 

τῷ δεχάτῳ]) c. 8 p. 117867 sqq. 17 ἤτοια: 7B 25 αὐτῆς a: αὐτὸ B εἴη ἄν τις ἃ 

et Aristoteles: χαὶ εἰ τύχη Β 32 συμπαραμιγνύουσι scripsi: συμπαραμίγνυσι Ba 
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is av 

30 

A \ ~ δ iQ 5 ἡ at ὌΝ τ \ or A as ~ Pa A YF ns 2 ΒΕ 99 χοαὶ τῶν ἐν σώματι ἀγαϑῶν. τὸ GE χαὶ ἀντὶ τοῦ ἤτοι’ ἤτοι τῶν ἐχτός, 1336 
΄ DSR, ΝΥ aes \ ~ 7 ee Wa ~ ~ ) a~ 

πλούτου δόξης δυναστείας (xal) τῆς τύχης, ἤτοι τῶν τυχηρῶν ἀγαϑῶν, τι 
~ » > ΄ δ ὅπως μὴ ταῦτα, ἤτοι τὰ ἐχτὸς ἀγαϑά, ἀπόντα παρεμποδίζωσι τὴν ἐνέργειαν 

~ ΟΝ ΄ v a ΄ > ΄ 

οὗ εὐδαίμονος. εἰ γάρ τις ἔχει ἁπάσας τὰς ἀρετάς, οὐχ Vv Ων i \ \ \ 
χξ' OF χαὶ τὰ 

x > Q.7 ~ ΝΕ > > n -“ > 
XTOS ἀγαῦά, πλοῦτον οοςᾶν, OLTOS οὐχ ἂν δυνήσεται ODTWS ἀνεμποδίστως 

© 

Mm aA 

Ms νεργεῖν χατὰ τὰς ἀρετάς, ἀλλὰ χαὶ ἄδιχά twa διαπράξεται, ὡς ἂν πλοῦ- 

tov συλλέξῃ ἢ ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων. μὴ ἀνεμποδίστως δὲ ἐνεργῶν οὐδὲ 

εὐδαίμων οὗτος ῥηδήσεται. 15 
Ot δὲ λέγοντες τὸν τροχιζόμενον, ἤτοι τὸν χατὰ τροχοῦ φερόμενον 20 

ὑπὸ τῶν πειρασμῶν, ἥτοι τὸν ἀτυχοῦντα χαὶ δυστυχίαις μυρίαις περι- 

πίπτοντα εὐδαίμονα, χἂν ἀγαϑὸς ἡ, ἤτοι xdv ἁπάσας ἔχῃ τὰς ἀρε- 
τάς, ἢ ἑἕχόντες, ἤτοι ἣ γινώσχοντες, ὅτι οὐχ ἔστιν οὗτος εὐδαίμων, 

χρύπτοντες τὴν ἀλήϑειαν, οὐδὲν λέγουσιν, ἤτοι ψεύδονται εὐδαίμονα τὸν 

τοιοῦτον ὀνομάζοντες, ἢ ἄχοντες, ἤτοι ἀγνοοῦντες τίς ἐστι ὃ χυρίως ed- 

δαίμων. ἐπεὶ χαὶ ὄπισῦεν ἐν τῷ πρώτῳ τοῦτο ἐ τ εἰπὼν “ὁ δὲ 

Πριαμιχαῖς δυστυχίαις περιπεσὼν χἂν πάσας ἔχῃ τὰς ἀρετὰς οὐχ εὐδαί- 90 

μων ἐστίν.᾽ ἐπεὶ δὲ ὁ εὐδαίμων προσδεῖται τῆς τύχης, ἤτοι τῶν τυχης- 

ρῶν ἀγαϑῶν, πλούτου δόξης, δοχοῦσί τινες ταὐτὸν εἶναι τὴν εὐτυχίαν τί 
Ἁ 35 , > 4 5 > ἐᾷ > (e l4 or 3. > 

εὐδαιμονία, ἐπεὶ αὐτὴ ἢ εὐτυχία ἐὰν ὑπερβολιχή τις 4 ἐμποδίζει τὸν 
Nn / \ 3 ~ ΄ 

εὐδαίμονα ὥστε χατὰ τὰς ἀρετὰς ἐνεργεῖν. εἰ γάρ τις ὕπερ ἀντ δυνα- 
v x 5 ~ ) ΤᾺ με στείαχν ἔχων ἢ πλοῦτον, ὑπερύπτης ἴσως τῶν εὐτελῶν χαταφαίνεται, χαὶ 

τ μὲν απ τα τούσὸςε ὃὲ χαὶ ἀδικῶν. ὥστε ἢ ὑπερβολιχὴ 80 
yin Δ δίζει ~ \ een 7 > xt \ Sis nee PE Sar ταν ὑτυχία ἐμποδίζει μᾶλλον τὸν εὐδαίμονα εἰς τὸ χατὰ ἀρετὴν ἐνεργεῖν. 

Ν 5 % ~ 2 

οιπὸν οὐ δεῖ τὸν εὐδαίμονα ὑπερβολιχὴν εὐτυχίαν ζητεῖν, χαὶ tows od 

ῃ 
ι 

rad ἘΣ 

o7 

\ ΄ , ΄ 

ἔχαιόν ἐστιν τὴν ὑπερβολιχὴν εὐτυχίαν εὐδαιμονίαν χατονομάζειν, εἴπε 
ἢ). ἐμποδιστιχὴ τῆς εὐδαιμονίας ἐστίν. ἢ γὰρ ὑπερβολιχὴ εὐτυχία φαύλη 
ἐστί. χαὶ γὰρ ὅρος αὐτῆς τῆς εὐτυχίας πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν ἐστίν. εἰ 

γὰρ συντελεῖ χαὶ ὠφέλιμός ἐστι πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν, τότε εὐτυχία ὀνο- 
Geen ae) τυ >) 5 a ey. ¢ Mel aN. o> μασϑησεται χαὶ ἐπαινετὴ ἔσται, εἰ δ᾽ οὐ συντελεῖ, ἅτε ὑπερβολιχή τις οὖσα, 3 

οὐδ᾽ εὐτυχία ὀνομασϑήσεται οὔτε μὴ ἐπαινετὴ ἔσται. 
21. \ σ > \ c ea ᾿ \ ~ € / \ a7 Emet ἔλεγόν τινες, ὅτι ἐπεὶ αἱ ἡδοναὶ παρὰ τῶν ϑηρίων χαὶ παιδίων 

Nn ~ » 3 ’ > 

διώχονται, ἤτοι ζητοῦνται, διὰ τοῦτο οὔχ εἰσιν ἀγαϑαί, φησὶν οὗτος, ὅτ' 

διὰ τοῦτο μᾶλλόν εἰσιν ἀγαϑαί, διότι ὑπὸ τῶν ϑηρίων χαὶ παίδων ζητοῦν- 

ται. σημεῖον γὰρ τοῦ εἶναι αὐτήν, ἥτοι τὴν ἥδονήν, ἄριστόν πως, ἤτοι 
5 QQ. SUN PO da POY \ ς τ ~ a VTE ΄ ζη τε oe ἀγαθὸν αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τὸ ὑπὸ τῶν παιδίων χαὶ ϑηρίων ζητεῖσϑαι. οὗ 
γὰρ πάντα ἐφίεται, ἀγαῦϑόν, τῆς δὲ ἡδονῆς ἐπεὶ πάντα ἐφίεται χαὶ οἱ παῖ- 50 

Ἂ > ΄ cr ς 5 ? des χαὶ τὰ ϑηρία, λοιπὸν ἀγαϑόν ἐστιν ἢ ἡδονή. φησὶ γάρ “οὐ πάμπαν 
> ΄ © TA + \ > ε ΄ ΄ \ 

ἀπόλλυται φήμη, ἣν πολλοὶ λαοί᾽. xat. ταύτην οὖν τὴν ἡδονήν, οἱονεὶ 

© ) 

5 

a: 

ed χαὶ addidi: om. Ba 9 pn B: xata παρεινποεῖς ζωσι B: παρεμποδίζουσι ἃ 

οὗτος Β: om. ἃ δυνήσεται ἃ: δυνήσηται B οὕτως Β: οὗτος ἃ 15 πρώτῳ 

ἄλφα Β] ὁ. 11 p. 1101] 48 16 ἔχῃ Β: ἔχοι ἃ 18 εὐτυχία rubro corr. ex 

εὐδαιμονία B 22 τῶνδε B: τούςδε a 28 πρὸς B: εἰς a dl et 35 παιδίων B: 
OF ͵ παίδων ἃ 39 οὔ a: εἰ B 36 ἐφίεται (alterum) a: ἐφίενται B 37 φησὶ] ef. 

Hesiodi opp. 763 98 φημίζωσι a: om. B 
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ΝᾺ ΄ ΄ » - ears y 3 

οὐδὲ ὃ βίος αὐτοῦ λοιπὸν ἡδίων ἔσται. 25 

Ι πάντες a: πάντα B 7 7 a: to B 9 οὐχὶ B: οὗτοι a 16 ἣ B: χαὶ ἃ 

26 τοῦτο ἃ: ταῦτα Β 28 αὐτῆς ἃ: αὐτοῦ B 80 ἐπιζητήσει Β: ἐπιζήτη ἃ 32 ἡδονή 

(priore loco) B et Aristoteles: ἡδονήν a 33 ἡ λύπη B: τῇ λύπῃ a 37 ταύτην ἃ: 
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, ΄ > \ > > ~ ~ ΄ ΄ > ΄ orc 
πᾶντες φημίζουσιν ἀγαϑὸν εἶναι ex τοῦ ζητεῖσϑαι ὑπὸ πάντων, ἤτοι ϑηρίων 133 

"» > ΄ > > , 

χαὶ παίδων. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἣ αὐτή ἐστιν, ἤτοι GAN ἐπεὶ οὐχ ἔστι ula 
, x \ Cs ae ig > my b> Ἃ) pao hee 5 \ AS »- or Ἅ ᾿ 

φύσις χαὶ ἕξις ἢ ἀρίστη. GAN εἰσὶ πολλαὶ φύσεις χαὶ ἕξεις (ἔστι γὰρ φύσι 
oF > \ v - - 

χαὶ ἕξις ϑηριώδης χαὶ ἔστι φύσις καὶ ἕξις νοσώδης), διὰ τοῦτο οὐδεμία 
ἡδονή ἐστιν ἐν πᾶσιν οὐδὲ τὴν αὐτὴν | δι 

σ᾿ ‘ A far μὰ ~ ~ \ , 5» 

γὰρ ἄλλῳ 760 δοχεῖ, τῷ μὲν φύσιν ἕξιν ἔχοντι ὑπηριῴδη 7, 

αἵματα πίνειν, τῷ δὲ νοσερὰν φύσιν ἔχοντι ἕτερον Fob δοχεῖ. τέως δὲ 

πάντες ἡδονὴν ζητοῦσιν, εἴτε χυρίως ἡδονὴν εἴτε τὴν φαινομένην. ἴσως δὲ 
χαὶ ζητοῦσιν οὐχὶ τὴν ἀρίστην ἡδονήν. ἣν χαὶ οἴονται ἀγαϑὴν εἶναι χαὶ 
φαῖεν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ἧττον σωματιχήν, ἤτοι τὰ ὑπέρμετρα σιτία χαὶ 

ποτᾶ. τινὲς γάρ εἰσιν οἱ γινώσχουσιν ἀρίστην μὲν ἡδονὴν εἶναι τὴν ἐχ 

τῆς ἀρετῆς ἐνέργειαν, ἤτοι τὴν ἐχ τῆς σωφροσύνης χαὶ δικαιοσύνης, wt 

δυνάμενοι 6& πρὸς ταῦτα ἀνάγεσθαι χαὶ τῇ ϑείχ ἡδονῇ χαίρειν χαὶ ἄχον- 

τες τῇ σωματιχῇ ἡδονῇ χαίρουσιν. εἶτα δείχνυσι χαὶ πῶς τινες ἔχουσ 
ϑείαν ἡδονήν. χαί nay, ὅτι πάντες χαὶ τὰ ἄλογα ζῷα φυσιχῶς ἔχουσί 
τι ϑεῖον ἐν ἑαυτοῖς τοῦς ἔνον ἢ ϑείαν τινὰ ἔλλαμψιν. χαὶ γινῴσχουσι μὲν 

ἡδὺ ἄριστον εἶναι τὴν ex τῆς ἀρετῆς ἐνέργειαν, μὴ δυνάμενοι ὃὲ ταύτῃ 

τῇ Veta ἡδονῇ ἥδεσθαι. τῇ σωματιχῇ ἡδονῇ ἐμμένουσί te χαὶ χαίρουσι. 

χαὶ χυρίως μὲν ἥδοναί εἰσιν at ἐχ τῶν ἀρετῶν ἐνέ i OS σωματι- 

“OL ἡδοναὶ οὐδὲ χυρίως ἡδοναί εἰσιν ἀλλὰ φαινόμεναι. τ ὃὲ αὗται 

αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ τὴν χληρονομίαν τοῦ ὀνόματος, ἤτοι τὸ λέγεσϑα! 

μόναι αὗται ἡδοναὶ χαὶ χυρίως ἡδονὰς οἴεσϑαι ταύτας εἶναι. διότι of πλεί- 
ονες πρὸς τὰς σωματιχὰς μᾶλλον ῥέπουσι χαὶ ὅτι τούτων πάντες μετέχειν 

βούλονται διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ταῖς ϑείαις ἡδοναῖς ἥδεσϑαι. χαὶ 

πολλοὶ ταύτας μόνον οἴονται εἶναι ἡδονὰς τὰς σωματιχάς. εἰ χαὶ ἄλλη δὲ 

ἔστιν ἡδονὴ ϑειοτέρα, οὐδ᾽ ὅλως ἐπίστανται. φανερὸν δὲ τοῦτό ἐστιν πρὸς 
τοὺς λέγοντας τὴν ἡδονὴν μήτε ἀγαϑόν εἶναι! μήτε λυπηρόν. χαί φησιν, 

ὅτι εἰ μὴ ἡδονὴ χαὶ ἐνέργεια αὐτῆς ἀγαϑόν ἐστιν, οὐχ ἔσται λοιπὸν τὸν 
εὐδαίμονα ἡδέως ζῆν. εἰ γὰρ μὴ ἀγαϑὸν ἡδονή ἐστιν. οὐδ᾽ ὅλως αὐτὴν 

’΄ ΄ \ , 5 ~ \ 

ἐπιζητήσει ὃ εὐδαίμων. τίνος γὰρ χάριν ἐπιχτήσασϑαι σπουδάσει; ἣ γὰρ 
5 

Εὐλαιμονία ἐκ μόνων τῶν ἀγαϑῶν πάντων συνίσταται χαὶ οὐχ ἔχει παρα- 

" 

ot 

ς 

ώχουσιν ἥδονὴν πάντες. ἄλλο 133v 
Ἁ 

10 

> \ > ε 
μιξίαν τινὰ μὴ ἀγαϑοῦ, εἴπερ μὴ ἡδονή, ἤτοι ἐπεὶ οὖν ἢ ἧἡδονὴ οὔτε 20 

’ ΄ » ΄ 5 ΄ ΄ > 

ἀγαϑόν ἐστιν οὔτε χαχόν, λοιπὸν 7 λύπη ο οὔτε χαχόν ἐστι οὔτε ἀγαϑόν: ὡς 
\ Μ Ν᾿ τ ee Pr) ry / AC Baan! χς ἠὲν ἘΣ o ΩΣ » > > 

yap ἔχει to ἕτερον τῶν ἐναντίων, χαὶ τὸ ἕτερον οὕτως ἕξει. εἰ οὖν οὔτε 

χαχὸν οὔτε ἀγαϑὸν ἢ λύπη; λοιπὸν ἐνδέχεται τὸν εὐδαίμονα λυπηρῶς ζῆν. 
~ v ? ca ~ \ ΄ - ΄ 

τοῦτο δὲ ἄτοπον, pet! ἡδονῆς γὰρ ἢ Ἑ oat ae ὥστε εἰ μιήτε χαχὸν 7, 

Coe λύπη μήτε ἀγαϑόν ἐστιν, διὰ τί ὁ εὐδαίμων φεύγει ταύτην: χαὶ ἐὰν οὐχ 
i 

, 

ὦσιν at ἐνέργειαι αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου, ἤτοι τοῦ εὐδαίμονος. ἡδεῖαι, 

ταῦτα B 
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ταπορεῖ τ Πάλιν 
Vs 

CAEYOV 7 ἄρ 

>] 
Se 
Ὁ] χαὶ a οὐχ 

», ὦ» 

ἰσί BES 

ἀγαϑαὶ adh 
> 35. 

εἰσιν ἀγαϑαὶ οὐδὲ 

- σ 

γῶν. ὅτι Ξ τινες, 

γειῶν τῶν ἀρετῶν αἱρεταὶ 

ἄμετρα σιτία χαὶ ποτά, τοι 
΄- b) 5 > 4 

ἃς ὃ ἀχόλαστος χαταγίνεται, διὰ ou 

¢ \ \ ἃ 5 ‘ 5 [4 \ 4 

μοχϑηραὶ χαὶ χαχαὶ χαὶ οὐχὶ ayatat; τ 
ν \e 

χαχαί. 
~ eg x Ly 

χοαχῷ. ἡδοναὶ ὦσι 

λύσις" 

ἐὰν αἱ σωματιχαὶ 
ἤτοι τὰ ἀγαθὸν εἶναι. ὅτι αἱ 

΄ 5 > >\ ΄, > ΄ 5.Ὰ) 

χαχαΐί ἀλλ᾽ οὐδὲ χυρίως ἀγαϑαί, ἀλλ 

10 χαὶ ὡς ἀναγχαῖαι, χαὶ ὅτι ἐν χρείᾳ τούτων ἐσμέν. 
πίνειν ἀναγχαῖόν ἐστιν ἡμῖν ὡς τς χαὶ τὸ ὁ 

fd 

ep ΄ 

ἡδοναί, 
δ᾽. 

οὐχ’ 

τί αἱ λύπαι 

ὃ γὰρ aya 

λείπεται 

σωματιχαὶ 
΄΄ pe | > i¢ 7, 

οὕτως εἰσὶν ayavat, 
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ἑαυτοῦ ἀλλ 
οἷον αἵ 

αἱ σωματιχαί, ἥτοι τὰ 
αἱ τῶν ἀφροδισίων, περὶ 

αἱ ταύταις ἐναντίαι εἰσὶ 
3 5 4 

EVOVTLOV ϑόν ἐστιν τῷ 
Vv \ 5 ’, 

Apo TO EVOVTLOY, 

ἡδοναὶ οὔχ εἰσι 

A \ 3 / \ 

τὸ γὰρ ἐσϑίξιν χαὶ 
ἀφροδισιάζειν: τὸ γὰρ μὴ 

χαχὸν ἀγαϑόν ἐστιν. ἑτέρα λύσις, ars χαὶ χρείττων: ἢ εἰσὶν at σωματι- 
χαὶ ἡδοναὶ ἀγαϑαὶ usypt τινός. τὸ γὰρ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν χαὶ ἀφροδισιά- 
ζειν ἀγαϑὸν μέχρι τοῦ συμμέτρως ταῦτα ποιεῖν, τὸ ὃξ ὑπερβολιχῶς χαὶ 

15 ἀμέτρως τὴν τῶν μὲν ἕξεων χαὶ χινήσεων, ὅσων οὐχ ἔστιν ὕπερ- 
sae οἷον τῆς ἕξεως τῆς ϑεωρητιχῆς ὑπερβολὴ οὐχ ἔστιν (ὅσον γάρ τις 

ὑπερβολιχῶς νοεῖ, τοσοῦτον ἐπαινεῖται), οὐδὲ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐχ τοῦ Dew- 

ρεῖν χαὶ νοεῖν γινομένης ὑπερβολή ἐστιν. ὕπ Sed, yap τῆς ϑεωρητιχῆς 

ἕξεως οὐχ ἔστιν. 7 ual οὕτως: τῶν δὲ ἕξεων χαὶ χινήσεων, ὅσων οὐχ 
Ψ 

ἔστιν ἢ ὑπερβολὴ 
ὲ 7 > ~ 

Φεχτή, οἷον τῆς ἕξεως τῆς ϑεωρητιχῆς, ἢ ὑπερβολὴ οὐχ 
" ἥν o ΄ = ~ > ω 2X. © 

ἔστι ψεχτή (ὅσον yap τις ὑπερβολικῶς νοεῖ, τοσοῦτον ἐπαινεῖται), οὐδὲ ἢ 
΄ cD ~ ~ ~ ~ yv ~ ΄ 3 

ὑπερβολὴ τῆς ἡδονῆς, τῆς Se ἐχ τοῦ ϑεωρεῖν, ἥτοι νοεῖν ὑπερβολι- 
΄ go ie, + ~ ~ σ΄. 

χῶς ἐστι ψεχτή, ὅσων 6& ἔξεών ἐστιν ὑπερβολή, οἷον τῆς ϑρεπτιχῆς ἕξεώς 
a S72080k% fees ST ON eaLaaS \ SoG c Dales. 2 \ a cp ἐστιν ὑπερβολή (τοῦ γὰρ πίνειν. χαὶ ἐσθίειν ὑπερβολή ἐστιν), χαὶ τῆς 760- 

= ~ ~ 5 ΄ " - ᾿΄ 5 , μ] ‘ 

25 νῆς τῆς Ex τούτων, ἥτοι τοῦ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν, ἐστὶ ὑπερβολή. ἢ χαὶ 
ἘΣ a a a\ Te Cs ty , 3 ! ΄ \ ΄ ΡῚ ~ , ca pe 

οὕτως: ὅσων Ge Zcewv ὑπερβολή ἐστι ψεχτή, χαὶ ἢ ex τῆς τούτων ἡδονῆς 
[η 5 > Vv > ΄ Ν ~ ~ ‘> ~ x 

ὑπερβολὴ ψεχτή ἐστιν. ἔστι δὲ ὑπερβολὴ τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν, ἤτοι 
= 2 C i ΡῈ 5 Nia-F 5.7, ΄ ae = pe Ae. 

τῶν ἀγαϑῶν, [7tor ἀχόλαστος] χαὶ ὁ ἀχόλαστος λέγεται φαῦλος ἐν τῷ διώ- 

0 [] πίνειν χαὶ ἐσϑίειν ee δι᾽ 

περβολιχῶς, OR οὐχὶ 
- 

[ΟἹ a αι φαῦλος 

Oo Osx χαϊας 

πρὸς 
ἘΠΕῚ 
αγαῦὸν 

ines ἀναγχαῖαι δέ εἰσι a σύ oa 
τὸ πληρῶσαι THY = S a 

~ a 

On = [Ὁ] 

A 4 \ 

TO TLVELY χαὶι 

ς ΄ a Ἁ \ 4 > 

Gut, ἢ ὑπερβολὴ xat πίνειν χαὶ ἐσ 
΄ Ὑ ; ᾿ 

χαίρουσιν ὄψοις οἴνοις χαὶ ἀφροδισ 
~ Ἁ > / 

χωῶς XL αυξτροως. ὡς οὐχ 
ἘΞ 

tO 

Η > ε Ἂ ᾿ ς + , ὯΝ 
υὲν οὖν ὑπερβολιχὴ ἡδονὴ φαύλη ἐστίν, 7 δὲ σύμμετ 

40 ay τὸ ἐναντίον συμβαίνει. 
ἃ A as 

γομεν ἀλλὰ χαὶ τὸ OAWS 

Lave Bi: οὐχ a: 17 νοεῖ a: xevet B 

cancellavi, fort. post 

οὐχὶ B 

Dhos collocanda la 
- 
7 

Ρ A) ΄ Ν» - 

ζητεῖν, τὰς ὑπερβολὰς τούτων, ἤτοι τῶν cw 

ὅλης 

Oy < 

ποτὰ χαὶ σιτία. 

τὸ πληρῶσαι αὐτήν. 
Q/ , “5 

ϑίειν χαχόν ἐστιν. 

2 ~ » € cS Ἁ > ~ 4 

δεῖ, “av Ἢ ἡδονὴ αὐτῶν φαύλη 

γὰρ συμμέτρως ἥδεσθαι χαὶ πίνειν χαὶ ἀφροδισιάζειν ἀγαϑόν 

οὐ γὰρ μόνον τὴν 
ὁ a ¢ ’ 

ϑιχρόν τι λυπεῖσϑαι φεύγομεν. 

υατιχῶν ἀγαϑῶν. τὸ 

ἡμέρας χαὶ appo-| 

Cy 

THS 

τῷ τεῖν τὰς ἄνα) Y- 

ὅσον γὰρ 

et, οὖσαν βρώματων, ἀναγκαῖόν ἐστιν 

ἥτοι χορτά- 
πάντες γὰρ 

ίοις πως, ἤτοι ὑπερβολι- 
ἐνομίζετο. 

ἐστιν. ἢ 
ρος ἐπαινετή. 
pears: ιν 

τι- 1399. 

ἐνερ- Bo 

ὡς μὴ χαχαὶ 40 

45 

50 

154: 

or 

28 ἤτοι ἀκόλαστος Ba; ego 

29 ἀγαϑῶν B: ἡδονῶν a 
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΄ wv 5 A ~ ~ ~ “ ~ 

λύπη. ἥτις ἐπιγίνεται (τῷ διώχοντι), ἤτοι τῷ ζητοῦντι τὴν ὑπερβολὴν τῆς 
¢€ ~ ~ ~ ς ΄ fs ~ 

ἡδονῆς. εἰ γὰρ μιχρόν τι ἀποστῇ τῶν sr ὃ ἀχόλαστος, εὐϑὺς λυπεῖ- i 
σ VW, ae . ΄ 2 ΄ 2 \ ~ τᾷ 

Tat, ὥστε χαὶ ἡ μιχρὰ λύπη ἐναντία ἐστὶν ὑπερβολιχῇ ἡδονῇ. 
>i > , Ὁ ~ A ~ ΄ 

Ἐπεὶ δὲ οὐ μόνον δεῖ τὸ eee ee | ἤτοι ὅτι αἱ σωματι- 
{«» » > , 5 δ, ~ δ, ἂν χαὶ ἡδοναὶ οὔχ εἰσιν ἀγαϑαί, ἀλλὰ χαὶ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ ψεύδους. 

δ ~ ~ Vv ~ , » 

ἥτοι πῶς πλανῶνται χαὶ οἴονται ταύτας ἀγαϑὰς (εἶναι. τοῦτο yap, ἥτοι 

τὸ εἰπεῖν πόϑεν ἐπλανήϑησαν ταύτας ἀγαϑὰς) δοξάζειν, συμβάλλεται πρὸς 

τὸ πιστῶσαι χαὶ βεβαιῶσαι, ὅτι οὔχ εἰσιν αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ ἀγαϑαί. 
a ὰ wv ~ \ ν a 3 ΄ \ 24 QZ Bi ὅταν γὰρ εὔλογον φανῇ τὸ αἴτιον, δι᾿ ὃ φαίνονται = ἀληϑές, ἥτοι 

ih 

φαίνονται αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ ἀληϑές, ἤτοι ἀγαϑαί, οὐχ ὃν ἀληϑές, 

ἤτοι χαὶ ταῦτα μὴ οὖσαι ἀγαϑαί, ποιεῖν μᾶλλον χαὶ πιστεύειν, ἤτοι βε- 
~ \ b) yy Ww . \ > , 

βαιοῦν τὴν ἀλήϑειαν, ἤτοι οὔχ εἰσιν αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ ἀγαϑαί. 
X ΄ Ν᾽ ὥστε λεχτέον διὰ τί φαίνονται αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ atpstal, ἤτοι 

ἀγαϑαὶ χαὶ ταῦτα μὴ οὖσαι ἀγαϑαί. πρώτη αἰτία: ἐπεὶ ἢ ἡδονὴ ἐχ- 
χρούει τὴν λύπην ual ἀποδιώχει, τούτου χάριν φαΐνονται αἱ σωματιχαὶ 
ἡδοναὶ ἀγαϑαί. εἰ γάρ τις λυπεῖται διὰ τὸ πεινᾶν 7 διὰ τὴν ἀπουσίαν 

- > . , \ ΄ An es poet Ἃ ΄ a ¢ δ 

τῶν ἀφροδισίων χαὶ φάγῃ χαὶ χορτάσῃ ἣ συνουσιάσεται, ἢ ἡ 
> ~ ~ > ΄ \ "7 - ΄ € ‘ > 

τοῦ χορτασαι χαὶ { ἀπὸ τοῦ συνηουσιασμοὺ SXXPOVEL τὴν Λλυπὴν τὴν ἐχ 

δονὴ nh ἀπὸ 

τοῦ πεινᾶν χαὶ μὴ συνουσιάζεσϑαι. χαὶ διώχουσιν, ἥτοι ζητοῦσι, τὴν 

ἡδονὴν ὑπερβολιχὴν χαὶ ὅλως τὴν σωματιχὴν ἡδονὴν ζητοῦσι τὴν ὑπερ- 

βάλλουσαν διὰ τὰς ὑπερβολιχὰς λύπας, τὰς ἐχ τοῦ πεινᾶν χαὶ μὴ συνου- 

σιάζειν, οὖσαν τὴν ὑπερβολιχὴν ἡδονὴν τὴν σωματιχὴν ἰατριχὴν χαὶ ἐχ- 
χρουστιχὴν τῶν ὑπερβολιχῶν λυπῶν. αἱ ἰατρεῖαι δέ, ἤτοι αἱ ἀναπλη- 

ρώσεις τῆς γαστρὸς ἐν ἐνδείᾳ οὔσης τῶν βρωμάτων, σφοδραὶ γίνονται χαὶ 
ὑπερβολιχαί, χαὶ διὰ τοῦτο τὴν λύπην τὴν ὑπερβολιχήν, τὴν ἐχ τοῦ πει- 

VOY, ἐχχρούουσιν. διὸ χαὶ διώχουσι ταύτας τὰς ὑπερβολιχὰς ἀναπληρώσεις 

τῆς γαστρὸς διὰ τὸ φαίνεσϑαι χαὶ ee εἶναι ΞΡ τὸ ἐναντίον, ἥτοι 

χατὰ τὸν χαιρὸν τὸν αὐτόν. ἐν ᾧ χαὶ τὸ ἐναντίον, ἥτοι ἢ ὑπερβολι ιχὴ λύπη,» 

ἣ ex τοῦ πεινᾶν ἐστιν. αὕτη γὰρ ἢ ὑπερβολικὴ ἡδονή, 7 ἐχ τῆς ὕπερ- 

βολιχῆς ἀναπληρώσεως τῆς γαστρός, ἐχχρούει τὴν ὑπερβολιχὴν λύπην, τὴν 

éx τοῦ πεινᾶν. εἰ γὰρ ὑπερβολιχῶς τ θῖνα τις, φάγῃ δὲ ὀλίγον τι, οὐχ ἂν 

τὴν ἐχ τῆς πείνης τῆς ὑπερβολιχῇς λύπην ἐχδιώχει. δοχεῖ δὲ ἢ ἣἥδονὴ 

μὴ εἶναι σπουδαῖον, ἥτοι ἀγαϑὸν διὰ δύο ταῦτα, ὡς εἴρηται, διότι αἵ 

υὲν τῶν ἡδονῶν εἰσι πράξεις χαὶ ἐνέργειαι φαύλης φύσεως, 7 ἐχ γε- 
νετῆς οὔσης φαύλης, ὥσπερ ἢ φύσις τῶν ϑηρίων χαὶ τῶν hee 
ἀνθρώπων φαύλη ἐχ γενετῆς ἐστιν. 7 οὐχ ἔστιν μὲν ex Ὑενετ 

‘ i i , i ι ‘i 3 ; 
G 2 ς > 

a.) 
~ 

445 a) 5 ~ ΄ , > ΄ ΄ ~ , 

φύσις ἀλλὰ δι᾽ ἐϑισμοῦ τοῦ πρὸς τὰ χαχά, οἷαί εἰσι αἱ φύσεις τῶν φαύ- 
λων ἀνθρώπων χαὶ ἀπαιδεύτων χαὶ ἐϑισϑέντων πράττειν παϊδάθεν τὰ 

1 ὑπερβολιχὴ λύπη ἐναντίον B: ὑπερβολὴ τῆς λύπης ἐναντία ἃ 2 τῷ διώχοντι 

Β 7 εἶναι --- ἀγαϑὰς (8) ἃ: om. Β 18 φάγη καὶ χορτάση Β: φάγει 

χορτάσει ἃ 19 συνουσιασμοῦ B: συνουσιάσει ἃ 34 σπουδαῖον B: σπουδαῖα 

πράξεις καὶ ἐνεργεῖαι B: πράξεως καὶ ἐνεργείας ἃ 36 φύσις Diels: φύσεως Ba 

τῇ ὑπερβολῇ τῆς ἡδονῆς ἢ ὑπερβολιχὴ λύπη ἐναντίον ἀλλὰ χαὶ ἡ μιχρὰ 134r 
10 

21 

25 

30 

99 

40 

ἃ: 

χαι 

a 
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αἴσχιστα. ἡδοναὶ οὖν εἰσι τῶν ἐχ φύσεως φαύλων, ἦτοι τῶν ϑηριωδῶν ἂν- \34r 

ϑρώπων χαὶ τῶν Ov ἐϑισμοῦ φαύλων τὸ ἐσϑίειν ὠμὰ χρέατα χαὶ ἃ εἴρηχεν 

ὄπισϑεν. αἱ 6& τῶν ἡδονῶν εἰσιν ft BPE DEN ἥτοι ἀναπληρώσεις φύσεως, 

ἥτοι λίαν [χαὶ] ἐνδεοῦς ἥτοι ἐλλιποῦς, οἷον ἰατρεῖαι, ἤτοι αἱ ἀναπληρώσεις 

5 Tis γαστρὺς τῆς ἐνδεοῦς βρωμάτων ἡδοναί εἰσιν. αἱ ὃὲ τῶν ἡδονῶν ae 

τελειουμένων τινῶν ἐπιϑυμημάτων ἣ πληρουμένων τῶν ἐὐΒΟμ ρεον χαὶ ἐπι- 50 

ἡυμιῶν. εἰ γὰρ ἐνθυμοῦμαι χαὶ ἐπιϑυμῶ ἀφροδιασιάσαι χαὶ πληρώσω τὴν 

ἐπιϑυμίαν τε χαὶ ἐνθύμησιν, ἥδομαι. ὥστε αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ διὰ τοῦτο 

χυρίως μὲν σπουδαῖαι, ἤτοι ἀγαϑαί, οὐ ρηϑήσονται, ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχός. 

10 Ἔτι διώχονται, ἥτοι ζητοῦνται, αἱ σωματιχαὶ ἡδοναὶ διὰ τὸ σφο- 84ν 
δραὶ εἶναι. ἥτοι ὑπερβολιχαὶ ual ἄμετροι, ὑπὸ τῶν μὴ δυναμένων yat- 6 

pew ἄλλαις τισὶ πράξεσι. τινὲς γὰρ «ἡ δυνάμενοι uae τι, ἵνα μὴ 

ἀργοὶ ὦσι χαὶ χάϑηνται, δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ἐσϑίειν χαὶ πίνειν χαὶ ἀφρο- 

δισιάζειν βούλονται χαὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς δίψας παρασχευάζουσι. βουλόμε: 

15 νοι γὰρ πίνειν δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ἐσϑίουσιν ἁλυυρά τινα, ἵνα ἐχδιψότεροι 

οὕτω γίνωνται. ὅταν οὖν at ἡδοναὶ αἱ σωματιχαὶ ὦσιν Be (ἀβλα- 

Bets δέ εἰσιν, εἰ σύμμετροί Ὁ χαὶ τ ως τις πίνειν ual ἐσϑίειν 10 

ἥδεται, τότε αἱ σωματιχαὶ Fooval εἰσιν ἀνεπιτίμνητοι, ἤτοι οὐ ψεχταί, 

2 BhaBepat wat (BA τ out δέ εἰσιν, ὅταν ἀσύμμετροί εἰσιν), ἤτοι ὅταν 

20 0 περβολιχῶς (τις) πίνειν χαὶ ἐσϑίειν ἥδεται, τότε φαῦλαι χαὶ ψεχταί εἰσι. 

π᾿" οὖν ζητοῦσι τὰς ὑπερβολιχκὰς ἡδονὰς τὰς σωματιχάς, ἐπεὶ οὐχ ἔχου- 

σιν ἕτερά τινα ἡδέα, ἐφ᾽ οἷς ἂν ἥδωνται. διὰ τοῦτο, ἤτοι φαῦλοι ὄντες 

χαὶ χυδαῖοι χαὶ μὴ δυνάμενοι νοῆσαι τὴν χυρίως ἡδονήν, ζητοῦσι τὰς 

σωματιχὰς ἡδονάς. χαὶ πολλοῖς δοχεῖ λυπηρὸν τὸ wy ἔχειν ἕτερόν τι 1ὅ 

to qn 

cas ΟῚ 5 “ vn € Q~ ΄ \ wv Om. oes as ~ ἡδύ, ἐφ᾽ ᾧ ἂν ἡσϑῶσιν. 6. γὰρ ἀνϑρωπος μοχϑῶν ἀεὶ δέεται ἡδονῆς 
5 la > ς ΄ - 

τινος χαὶ ἀναπαύσεως. εἰ δὲ μὴ ἔχει ἡδονήν τινα, ἐν ἢ ἂν εὐφρ ανϑῇ- 
᾿ - 3D ~ ~ 9 Ua y > 

εὐθὺς λυπεῖται xat ἀδημονεῖ. λυπηρὸν δοχεῖ διὰ τὴν φύσιν, τοι διὰ τὸ 
v 5 cya ty o~ ~ ε a's 

ἔχειν ΠῚ es ἀεὶ γὰρ τὸ ζῷον moe nets ot φυσιχοὶ oa 

30 ὁρατικὴν δύναμιν δρᾶν χαὶ ἐνεργεῖν χαὶ ᾿ΕΝ: ἀχουστ τὸ δύναμιν ἀεὶ ἀχου- 
ειν. πόνον yao χαὶ λύπην ἐμποιεῖ τῷ ζῴῳ τὸ ἀεὶ ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν. 20 

οὐχ αἰσϑανόμεϑα GE τοῦ πόνου χαὶ τῆς λύπης τῆς ἐπιγινομένης ἡμῖν Ex 

τοῦ τὴν Opatixyy δύναμιν χαὶ ἀχουστιχὴν ἀεὶ ἐνεργεῖν, διότι συνήϑεις 

ἐσμὲν τῷ τοιούτῳ πόνῳ χαὶ μόχϑῳ. ὁμοίως δὲ χαὶ οἱ ἄνθρωποι ἐν 
85 νεότητι ὄντες ἀγαπῶσι τὰς σωματιχὰς ἡδονὰς τὰς ὑπερβολιχὰς διὰ τὸ 

πο συντόμως βούλεσϑαι. βούλονται γὰρ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν dt ὅλης 

τῆς ἡμέρας, ἵνα σὰρξ αὐτοῖς πλείων προστεϑ χαὶ συντομώτερον αὐξηϑῶσι 
χαὶ ἰσχυροὶ γένωνται. ὥσπερ χαὶ οἱ οἰνωμένοι διάχεινται. ἐχδιψότεροι 2 

yivovtar χαὶ διαχαεῖς ay’ ὅτου πολ εν μεϑύσουσι. χαὶ ἡ νεότης 
a 27 » \ Co ~ ΄ > \ > ~ 

40 ἡδύ, ἤτοι περὶ ἡδονὰς μᾶλλόν ἐστιν ἐπιρρεπὴς χαὶ ἐμπαϑῶς διάχειται. 

3 ὄπισϑεν] c. 6 p. 1148022 sqq. 4 zai B: om. a 15 ἐχδιψότεροι B: διψότεροι a 

16 γίνωνται B: γίνονται a ὅταν a: ote B at ἡδοναὶ at σωματιχαὶ B: at σωματιχαὶ 

ἡδοναὶ a 20 τίς a: om. B 39 μεϑύσουσι B: μεϑύσωσι a 
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» ΄ ar μ᾿ Ἁ ‘ , \ a Ss “" , 

Οἱ δὲ μελαγχολιχοὶ χατὰ thy φύσιν ἀεὶ δέονται ἰατρείας; 1: 
ι \e 1 ‘ 

ν» 5 5 WV ΄ 

ἤτοι ἀναπληρώσεως. ἔχουσι γὰρ τὴν χολὴν ϑερμοτάτην οὖσαν συντόμως 

Oy 

. \ ~ 

χαταναλίσχουσαν τὰ ἐν τῇ γαστρὶ βρώματα. χαὶ ἵνα μὴ τῆς γαστρὸς 
C , ~ Fea We ΄ 2 f= 6 € Ω. Δ ς , \ \ Re 

χενωϑείσης διαχαύσῃ πάντα ἐντόσϑια iu fhe ἢ pchouva διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
Ὁ 

ι 

, , ~ . . 

ἕτερόν τι χαταναλίσχειν, διὰ τοῦτο δέεται ἀεὶ 6 μελαγχολιχὸς ἰατρεύειν. 
ΝΜ 

ἤτοι ἀναπληροῦν βρωμάτων τὴν αστέρα αὐτοῦ. χαὶ γὰρ τὸ σῶμα 
~ 5 5 ~ > pak > 3, ᾿ vy, 

τῶν ᾿μελαγχολιχῶν ἀεί ἐστι δαχνόμενον. ἥτοι ὀδυνώμενον χαὶ ἐχχαιήμε- 

ey 
γον διὰ THY χρᾶσιν. ἢ γὰρ χρᾶσις αὐτῶν τοιαύτη ἐστὶν ϑερμὴ χαὶ μελαγ- 

΄ ne > > I > ~ v \ 

χολιχή, χαὶ ἀεὶ ἐν ὀρέξει: εἰσὶ σφοδρᾷ, ἤτοι χαὶ ὀρέγονται δι᾿ ὅλης 
΄ \ ΄ ex he ε Η͂ δὶ 5 > > ΄ 

τῆς ἡμέρας ἐσθίειν χαὶ πίνειν πολλά. ἢ TOovn οὖν ἐὰν Ἱ ἰσχυρά, 
» ia ΥΩ »»ὄ 5 Ss οἷ > | a 

ἥτοι ὑπερβολιχή, ἐξελαύνει: χαὶ τὴν λύπην, ἥτις ἐστὶν ἐναντία, ἥτοι ὕπερ- 

βολιχή, χαὶ τὴν τυχοῦσαν, ἥτοι τὴν ὑπερβολιχήν. (χαὶ γίνονται ἀκόλα- 
~y \ ~ > oa , ΄ ι 

στοι χαὶ φαῦλοι διὰ ταῦτα, ἤτοι) διὰ τὰς ἀμέτρους ἥδονάς. at δὲ 
ἡδοναὶ αἱ ἀπὸ τοῦ νοεῖν χαὶ ϑεωρεῖν γινόμεναι ἄνευ λύπης εἰσὶ χαὶ ὑπερ- 

ολὴν οὐχ ἔχουσιν. ὅσον γάρ τις ὑπερβολιχῶς vost, τοσοῦτον μᾶλλον j Θ ἱ i ? ‘ 

ἐπαινεῖται. ὑπερβολαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν διανοητιχῶν ἀρετῶν οὔχ εἰσιν. 7 χαὶ 
7 e a) » re » ΄ \ ed ΄ a y 

οὕτως" at δ᾽ ἄνευ λύπης, ἤτοι at ϑεωρητιχαὶ ἡδοναί, at γίνονται ἄνευ ἘΞ. σι ΓῚ | ’ te 
΄ 5 Vv ΄ ΄ 5 

λύπης, ὑπερβολὴν οὐκ ἔχουσιν. at γὰρ σωματιχαὶ ἡδοναὶ μετὰ λύπης χαὶ ἐπ ri i Θ Vege i i 
~ 

πρῶτον χαὶ ἐπιϑυμεῖ oa- @ is 
~ 
LT 

, , 5» 7 ~ . 

πιϑυμίας γίνονται. εἰ yap τις πεινᾷ, λυπε 
7 ΄ {« 3 ~ > ΄ 

(civ, χαὶ οὕτω γίνεται δονὴ αὐτῴ, ex τοῦ ἀναπληρῶσαι τὴν γαστέρα 
΄ ΄ ΄ ΄ > ~ ~ v ΄ \ > > 

βρωμάτων. % δονὴ ἢ ἐχ τοῦ νοεῖν ἄνευ λύπης “ἐστὶν ἐπιγινομένη: οὐ Boe 1 be | a aa | 

yap λυπεῖτα! πρῶτ τὸν ἢ ap εἶτα ἥδεται. αὗται ὃὲ at Foovat, at 
re ‘ 5 ΄- i > 5 ~ 7 eal 

ὑπερβολὰς οὐχ ἔχουσι, (οὐ) ψεχταί εἰσιν, αἱ οὖσαι ἀπὸ τῶν φύσει ἡδέ- ΐ ? i 
‘ ‘ A ΄ , \ Cnr ‘ 

WY, ἤτοι χυρίως ἡδέων, χαὶ μὴ κατὰ συμβεβηχός. χυρίως γὰρ ἡδονὴ 
5S id 5 ~ ~ Ἁ ca , 

ἐστὶν ἣ éx tod Dewpetv. xata συμβεβηχὸς ἡδέα φησὶ ta tatped- i PPE 7} i Py 
x, A ~ » \ ‘ 7 

OVTH, ἥτοι τὰς ee aes φύσεως ἐνδεοῦς, ἥτοι τὰς σωματιχὰς ἥδοη- 
, x ~ ~ ΜΗ» ’ ~ , 5» ΄ 

vas. διὰ τοῦτο γὰρ ἡδὺ δοχεῖ εἶναι τὸ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν, διότι ἐν τού- 
΄ 5 , v ~ n 

few tatpedectar, ἥτοι πληροῦσϑαι Bow- φ 
’΄ ~ 5 

τοις συμβαίνει τῷ πίνειν χαὶ ἐσ [ 
, ~ ΄ ~ ~ ἮΝ ΄ 

μάτων τὴν γαστέρα, τοῦ ὑπὸ μέρος ὑγιοῦς, ἤτοι τῆς ϑρεπτιχῇς δυνάμεως, 
4 > pe) Ἁ ᾿Ξ \ my = JAE ele eae ia , 

πράττοντός Tl, ἤτοι ἐρρωμένης οὔσης. St μη γάρ ερρῶται ἢ Ὀρεπτιχὴ: 

> » > ~ \ ve ~ Ἃ ~ \ > ~ , \ >\ ΄ 

οὐχ ἄν δυνηϑῃ τὸ ζῷον φαγεῖν 7 πιεῖν χαὶ ἐνεργῆσαί τι. τὸ Ge ὑπο- 
, > a 7 , ~ > , ὄῷι.»" > γ) or 

μένοντος εἶπε, διότι πάντων τῶν αἰσϑητηρίων τοῦ ζῴου ἐχλελοιπόίτων, [98τ 

Fro χἂν ἢ αἰσϑητικὴ δύναμις ἐχλείψῃ xdv ἢ ὁρατιχὴ χἂν πᾶσαι αἱ at- 
σϑητιχαὶ δυνάμεις ἐχλείψωσι, μόνη ὃὲ ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις χαταλειοῦγ, ζῇ 

τὸ ζῷον τρεφόμενον μόνον, χἂν χαὶ τὰ ἄλλα ἀναισϑητῇ. χαὶ ὅτι εἰ μέλ- 
λει φϑαρῆναι, πᾶσαι μὲν αἱ δυνάμεις τῆς Ψυχῆς πρῶτον ἀπόλλυνται, 7 

ἀλλοιωτιχὴ ἢ αἰσϑητιχὴ 7 ἀποχριτιχή, μόνη & τῇ ὑρεπτιχῃ χαταλειφϑεῖσα 

τελευταία ἀπόλλυται χαὶ αὐτή. ὥστε χαὶ οὔχ εἰσι χυρίως ἥδέα τὸ πίνειν 

τὸ ἐσϑίειν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς γαστρός, διὰ τοῦτο ἥδέα ὃο- 
a / χοῦσι, φύσει δέ, ἤτοι χυρίως, ἡ δέα εἰσὶν at ἐνέργειαι τῆς ϑεωρητιχῆς 

ἐδ ὦ ἐς τ ; oe 
ξεως χαι AL τῶν APETWY ἐνέργξιαι. 

4 χενωϑείσης ἃ: χενωϑεῖσα B 12. 13 καὶ --- ἤτοι ἃ: lac. Β 20 οὐ 

om. B 25 φησὶ B: φασὶ a 
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ὃέ ἐστιν ἡμῖν τὸ αὐτὸ ἡδὺ ἀλλὰ ἄλλα χαὶ ἀλλα δοχοῦσιν 1358 
~ vv id ,~ 5 \ ~ 

Tet χαὶ ἣ φύσις ἡμῶν οὐχ ἔστιν ἁπλῇ. οὐ γὰρ ex ψυχῆς 
5 55 \ 5 ~ / \ σ v ab Vb eee od ER 4 

wovey ἐσμὲν ἀλλὰ ἐνεῖναί τι χαὶ ἕτερον, ἥτοι ἀλλ᾽ ἐστι τι χαὶ ἕτερον, 
Ρ > 4 \ ~ qg a \ C ee) x a \ 

ἐξ οὗ συνιστά Ὁ ἤτοι τὸ σῶμα xa}! ὃ χαὶ φϑαρτοί ἐσμεν. χαὶ ἐπεὶ 

σύνϑετοί ἐσμεν Ex ψυχῆς χαὶ σώματος, οὐχ ἁπλοῖ Gz, οὐ τῷ αὐτῷ ἡδεῖ 20 on 

χαίρει ἢ ψυχὴ χαὶ τὸ σῶμα, (ἀλλὰ ἄλλῳ μὲν ἡδεῖ χαίρει ἢ ψυχή, ἄλλῳ 
δὲ τὸ σῶμον, ὥστε ἂν τὸ ἕτερον, ἤτοι 7 ψυχή, gsc ἤτοι sea zl; 

χαὶ ἥδηται τῇ ἀπὸ τοῦ νοεῖν ἐνεργείᾳ, τοῦτο παρὰ φύσιν ἐστίν, τ ἡδύ 
ἐστι τῇ ἑτέρᾳ φύσει, ἥτοι ᾧ γὰρ ἡδεῖ χαίρει ἢ Ψυχή, τοῦτο οὐχ ἔστιν 
er Ὡ = x / σ ὯΔ Ἄ Ad a \ ae wines {4 ! = 

10 ἡδὺ τῷ σώματι ἀλλὰ λυπηρόν. ὅταν δὲ ἰσάξῃ χαὶ οἷς ἥδεται ἢ Ψυχή, 

τούτοις ἥδεται χαὶ τὸ σῶμα χαὶ ἥδεται μὲν χαὶ τὸ σῶμα οἷς δὴ χαὶ ἢ 
Crs ψυχὴ ἥδεται, τότε ὃ ἡδύ ἐστι τῇ Ψυχῇ. τοῦτο πρασσόμενον χαὶ ἐνεργού- 3 

μενον παρὰ τῆς ψυχῆς οὔτε λυπηρὸν δοχεῖ τῷ σώματι οὔτε ἡδύ. 
3: \ CYS v ΄ ~ ΄ > ς wv \ ΄ { Ν ΄ “Ὁ ΄ , 

ἐπεὶ ἐὰν ἔχῃ τις ἁπλῆν φύσιν, οἷον οἱ ἄγγελοι χαὶ ὁ ϑεὸς ἁπλῆς φύσεώς 

15 εἰσι, χαὶ διὰ τοῦτο ἢ ἁπλῇ πρᾶξις, ἤτοι ἢ ἁπλῃ ἐνέργεια, ἡδίστη ἐστίν, 

ἤτοι τῷ αὐτῷ ἡδεῖ ley 6 Bee ἁπλῆς φύσεως ὧν τῇ ἐχ TOD. νοεῖν 

ἡδονῇ ast χαίρει χαὶ οὐχ ἄλλῃ τινί, τὸ γὰρ αὐτὸ δύ ἐστιν αὐτῇ. διὸ 
x at ὃ ϑεὸς ἁπλῆς φύσεως ὧν ἀεὶ μιᾷ ἡδονῇ χαίρει, τῇ ἁπλῇ. ἡδονὴ δέ 

ὲ ψ >) > Ἀ \ Ὁ XN \ 6 Ἁ ~ » Qs Vv Sou COSI ποτ EAs) στρέφεσϑαι χαὶ Eavtov νοεῖν. ἴσως δέ τις ἔν- 

20 Gtacw ἔφερεν. εἰ ὃ ϑεὸς ἀχίνητος, ἢ ὃὲ ἡδονὴ χίνησίς τίς ἐστιν (ἢ γὰρ 80 

ἡδονὴ ἐνέργεια, ἢ ὃὲ ἐνέργεια χίνησις), πῶς φὴς τὸν ϑεὸν ἥδεσϑαι: εἰ γὰρ 

ἥδεται, χαὶ χινεῖται, ὅπερ ἄτοπόν ἐστιν. λύσις τῆς ἐνστάσεως" ὅτι ἢ 

(δονὴ) οὐχ ἔστιν ἐνέργεια τῆς χινήσεως μόνον ἀλλὰ zal τῆς ἀχινησίας, 
χαὶ ἢ ἡδονὴ μᾶλλον ἐν ἠρεμίᾳ ϑεωρεῖται παρὸ ἐν ee ee γὰρ 

25 χινεῖται ὃ νοῦς πρὸς τὸ νοῆσαί τι, (οὐχ ἥδεται, ἐπεὶ τότε μᾶλλον ἔχει τα- 
ραχήν), ὅταν χινῆται, ὅταν δὲ νοήσῃ ὃ μέλλει pene χαὶ ἐρευνῆσαι, τότε 

\ υᾶλλον ἤδεται, ὥστε (ἢ ἡδονὴ gv) ἠρεμία μᾶλλον (xat) ἐν auwyota ϑεω- 35 

ρεῖται. ἴσως δὲ πάλιν av εἶπέ τις, εἰ ἢ μεταβολὴ πάντων ἡδονή ἐστιν, 6 
ὯΝ \ 5 ft) 7 ~ on ΄ σ =~ 0 eek 5 ee 

δὲ ϑεὸς οὐ μεταβάλλεται, πῶς ἥδεται; λύσις" ὅτι τοῦτο εἴρηχεν ὁ ποιητὴς 
in 

30 διὰ thy πονηράν φύσιν. ἣ yap μεταβολὴ πάντων γλυχεία ἐστὶν διὰ πονη- 
\ , , Ὗ in) δὴ \ , Ὁ Ψ' ~ ~ ‘ 

Play τινα. ἥτοι Old τὴν πονηρῶν φυσιν ἐρρήϑη τῷ ποιητῇ. τοὺ ap oo- 

Ss κεἴ τῷ πονηρῷ ἀνθρώπῳ τὸ μεταβάλλεσϑαι χαὶ μεταπίπτειν ἀπὸ τοῦδε 
a σ \ bd \ » 4 = - ὑπ---- - τόδε. ὥσπερ γὰρ ὁ πονηρὸς ἀνϑρωπος μεταβάλλεται χαὶ μεταπίπτει 40 [0] -ο Day 

Al or 
aN o ε , c a ΄ \ 

τοῦδε εἰς τόδε, οὕτω χαὶ 7% φύσις ἣ δεομένη μεταβολῆς χαὶ 

Ov Sy Qs a = τ < ὃ 

70d δοχεῖ τὸ xa? Exdotyy μεταπίπτειν χαὶ μεταβάλλεσϑαι, πονηρά 

τιν. οὐ γὰρ ἢ ἁπλῇ φύσις, ofa ἢ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν, καὶ ἐπιειχής, ἤτοι 45 

ἀγαθή, ἡδὺ νομίζει τὸ μεταβάλλεσϑαι χαὶ μεταπίπτειν ἀπὸ τοῦδε 

ty χαὶ 50 a a χαὶ ἢ φύσις yap τῶν ἀγαϑῶν χαὶ ἐναρέτων ἀνθρώπων Edpata 

ἀμεταχίνητος, ὥσπερ χαὶ ἣ ATAH φύσις. ἀχίνητον γὰρ τὸ χαλόν. 

ear 2 ἡδέα ἡμῖν Β: ἡμῖν ἡδέαα Ὁὅ ἡδεῖ] ἡδὺ Ba 6 ἀλλὰ --σῶμα ({) ἃ: ο!.Β ἥἥδεῖ Vat. 1621: 

ἡδὺ ἃ ΤἿἠ ἐνεργῆ Β: ἐνεργεῖ a 8 ἥδηται] ἥδεται Ba 14 ἔχῃ] ἔχει Ba 23 ἡδονὴ 

asp laces 25. 26 oby—tapayny a: lac. B 27 7 ἡδονὴ ἐν a: lac. B καὶ ἃ: om. B 

29 ὁ ποιητής] Euripid. Orest. 234 90 xat Β: ἐν ἃ 37 μεταπίπτειν χαὶ μεταβάλλεσϑαι ἃ 



ΒΕΞΉΓΗΣΙΣ MIXAHA TOY E®ESIOY EIS TO ENATON ΤΩΝ 145: 

HOIKQN. 

uo δὴ c ΄ ΄ , > - γω Oo > i ~ ΄ 

Ou μὲν ἣ φιλία μόριόν ἐστιν οὐ τῆς ὅλης διχαιοσύνης, τῆς ὡς 
γομιμότητος, ἀλλὰ τῆς ἐν μέρει, ἥτις ἦν τοῦ ἴσου διανεμητιχή,. οὐ παντά- 
πασιν ἄδηλόν ἐστιν. ἥ τε γὰρ τοιαύτη διχαιοσύνη, ὡς δέδειχται ἐν τῷ 

΄ ΄ - ΄ Pee eo) ae ΖῈΣ δ > ἘΡ- eae NPs πέμπτῳ βιβλίῳ τῆς παρούσης πραγματείας, ἰσότητός ἐστι διανεμητιχή. καὶ 15 

ἢ φιλία τοῖς φίλοις ἰσότητα παρέχει" ἰσότητα γὰρ εἶναι ἀνάγχη, εἰ μέλλει 
ΚΗ { ς ΄΄ > \ σ [φ ΄ ea X Ὁ a ᾿ ~ 

σώζεσθαι 7 φιλία. εἰ. γὰρ ὅσον ὃ πένης τὸν πλούσιον φιλεῖ χαὶ τιμᾷ, 

σι 

7 

~ , "2 ~ . ‘4 we ν᾿ c , dere μὰ lef ic. ΄ 

ἀναλόγως τοσοῦτον ἀντιλαμβάνει, ὧν ὃ πλούσιος εὐπορεῖ, σώζεται ἢ φιλία, 
~ v 

10 εἰ δ᾽ οὔ, διαλύεται: χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὡς μαϑησόμεϑα τὰς 
bd ἕξεις ἐπισχεπτόμενοι. ὅτι μὲν οὖν μόριόν ἐστι τῆς ἐν μέρει διχαιοσύ- 

οὐχ ἄδηλον. ὅτι δὲ οὐδ᾽ ὡς γένος χατηγορεῖται ἢ φιλία τῶν μερι- 20 VIS, οὐκ ἄδηλον. ὅτι δὲ ὡς γένος Ἴγορξε  ᾧ ὧν μερι- 2 
χωτέρων, ἀλλ᾽ ἔστι τῶν ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν λεγομένων, διώρισται 
τῷ ᾿Αριστοτέλει ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Μεγάλων ᾿Ηϑικῶν, ὥστε εἴ που ἐν τῷ 

4 / bl > es 4 ~ ~ ~ ln ὦ > Ue 

15 παρόντι βιβλίῳ εἴδη λέγει φιλίας, μεταχρηστικῶς τῷ τῶν εἰδῶν ὀνόματι 
= ~ 4 6 5\ τ ΄ 2 \ \ £4 2 Ἃ \ a>. (λεγέ ὃ aN εἰὸη φιλί ς) 

χρῆται. ὅτι δὲ χαὶ τρία ἐστὶ τὰ μέρη ἣ τὰ εἴδη (λεγέσϑω γὰρ εἴδη φιλίας 
δέδειχται ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ. τριῶν γὰρ ὄντων τῶν φιλητῶν, δι’ 
ἃ φιλοῦμεν οἱ ἀνῦρωποι, ἀγαϑοῦ ἡδέος χρησίμου, τρεῖς ἀνάγχη χαὶ τὰς 
φιλίας εἶναι. 6 γὰρ φιλῶν τινα 7 ὡς ἀγαϑὸν φιλεῖ, οἷον σοφὸν ἣ σώφρονα 

20 ἢ ἀνδρεῖον 7 δίχαιον 7 διὰ πάντα ταῦτα, 7 ὡς ἡδύν (τοιοῦτος GE ὁ εὐτρά- 2% 
id > / ρωμένη), ἢ ὡς χρήσιμον. χρήσιμος δὲ λέγεται, δι᾿ οὗ γίνε- \ 

πελος χαὶ ἢ Ef 
> 

ται ἀγαϑόν τι. εἰσὶ G& διὰ τὸ χρήσιμον φίλοι μάλιστα οἱ ἀγοραῖοι. ἔστι 
‘ car 

δὲ τὸ μὲν ἀγαϑὸν xat ἡδὺ φιλητὰ ὡς τέλη, τὸ GE χρήσιμον ὡς εἰς τέλος 

τι συντελοῦν. περὶ τούτων δὴ τῶν μερῶν 7 εἰδῶν τῆς φιλίας χαὶ ἁπλῶς 

1.2 ἐξήγησις --- ἡϑικῶν Β: ΕΥ̓ΣΤΡΑΤΊΟΥ NIKAIAS MHTPOMOAITOY ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ 

TON ENNATON TON TOY APISTOTEAOYS HOIKQN NIKOMAXEION a 3 ὅτι 

μὲν B: ὅτι οὐ μόνον a οὐ B?: om. ἃ 4 ἀλλὰ B: ἀλλὰ χαὶ ἃ 4. ὃ παντά- 

πασιν Β: παντάσιν a 5. 6 ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ] ο. 5 10 οὐ ἃ: οὖν Β 

14 ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Μεγάλων ᾿Ηϑικῶν] ὁ. 11 p. 12309422 15 βιβλίω ἃ: om. B 

μεταχρηστιχῶς --- εἴδη φιλίας (16) Vat. 320 Laurent. 81,3 Paris. 1927: om. Ba 17 πρὸ 

τούτου Vat. 320 Laurent. 81,3 Paris, 1927: παρόντι: Ba 20 ἡδὺν a: ἡδὺ B 
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- p. 1108039 Ἂν ἁπάσαις δὲ ταῖς ἀνομοειδέσι φιλίαις τὸ ἀνάλογον 35 

ἰσάζει χαὶ σώζει τὴν φιλίαν, χαϑάπερ εἴρηται. 
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ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ εἰρημένων χαὶ Φ i προ “Ὁ τ) } tC Φ Pat ξνῶὼν χὰ 
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τι τὸ ἀνάλογον σώζει τὰς ἀνομοειδεῖς φιλίας" ὁμοειδεῖς 

φιλίαι εἰσίν, ὡς εἴρηται, αἱ τῶν ἀγαθῶν, at ὃ 
σ \ \ VW. > ~ \ a , c τὶ ἐς 

ὅμοιοι γὰρ χαὶ ἴσοι ἀριϑμῳῷ χαὶ δυνάμει ot ἀγαϑοί. 

τοῖς τοιούτοις ἢ χατὰ πάντα 
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Ely 

>> ve. ~ 5 

ἄλλαι πᾶσαι ἄνομο- 
oa ‘ \ 

ὅσα γὰρ “at 
Sec ~ \ >. ~ AS OS 
ἐνθεωρεῖται χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἐν 

ὡς ὃ μέγας Βασίλειος ἐν τῷ ϑεολόγῳ χἀχεῖνος ἐν τῷ με- 

Ἰάλῳ Βασιλείῳ, χαὶ οὐδέτερος οὐδετέρου πλέον ἔχειν ἀξιοῖ ἀλλὰ τὸ ἴσον. 
, 5 ary, , ¢ ~ 

ἰσότης φιλότης. ἢ τοῦ 
΄ 5 c / 3a) Vv = 

τ πατέρα οὐχ ὁμοία οὐδ᾽ 167 45 
J Ae ~ >. ~ (ἢ ΄ὔ δ > ᾿Ξ 

ἡμῶν δὲ τοῦτο ϑεώρει") ἡ οὗτος 

τὸ ἀνάλογον. δεῖ γὰρ ὅσον 6 πατὴρ 
~ ~ ~ τὰ x ~ Ci / 

ὑπερέχει τοῦ υἱοῦ, τοσοῦτον ὑπερέχειν χαὶ THY τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν πατέρα φι- 
> i“ / 3 , \ ? 

ἐν τούτοις σώζει τὴν φιλίαν τὸ χατ 

διὰ 
>] fe t , σ 

ἐν λόγων ὁμοιότητι. ὅτι 
| ϊ | 

2 ΄ eon > ley o\ AS \ ἈΝ > ‘4 a7 ΕΣ 

δὲ οὐ μόνον φιλίαι πρὸς ὁμογενεῖς γίνονται ἀλλὰ ual πρὸς ἀνομοίους, δέ- 50 

30 δειχται ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ. φιλεῖ γὰρ ὃ φαῦλος τὸν σπουδαῖον 
> ” > o> ~ ~ ? | ~ - 

ἀνόμοιον ὄντα διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς ἀρετῆς" οἰόμενος γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ 14δν 

τὴν ἀρετὴν χτήσασϑαι φίλος γίνεται τῷ 
- ΄ ΜΕ ΚΑ A ἊΝ ἌΜΕ ἘΝ τὰ ¢ , 2) ~ » 

τῷ πλουσίῳ " οια yap τὴν EVOELAY ὧν O πλούσιος εὐπόρξ! φιλος 

cht Q\ yp ~ σ Cie, 
OTAWS xOV0 προσόώξιται ξτερος ξτερου. 

5 ἡ μὲν γὰρ --- ὁμοίοις Vat. 320: om. Ba 

om. B 

τούτῳ μετρεῖται (p. 116442) a πρὸ τούτου a: 
92 18. 19 ἐν ἀλλήλοις B: ἀλλήλοις a 23 ἐφ᾽ 

25. 26 φιλίαν B: φιλία a 

τούτου βιβλίῳ] O ὃ p. 1158>5 

12 ἁπάσαις Ba et Arist. codd. LbOb: πάσαις Arist. vulg. 

a ¢ Ἂ ι A ce , 

πουδαίῳ. ἀλλὰ χαὶ ὃ πένης 
5 ’ A 

ἐστί. xat 

χατὰ τοῦτο φιλοῦσιν. ἐν ἁπασαις 

6 ἀλλήλους Β: ἀλλήλοις ἃ 8 περὶ ἃ: 

rhesis usque ad 

TW 

πρὸ tout B 18 ϑατέρω B: ϑατέροις a 

ἡυιῶν δὲ τοῦτο ϑεώρει Ba: om. Vat. 320 

28 ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ] ὁ. 7 p. 1131612 30 ἐν τῷ πρὸ 

34 προσδεῖται B: προδεῖται ἃ 
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οὖν ταῖς ἀνομοειδέσι φιλίαις τὸ ἀνάλογον σώζει, ὥσπερ χαὶ τὴν πολιτιχὴν 14ὃν 
΄ id \ 2 ΓΑ ΟΕ σ re ἊΣ \ > ΄ id 

χοινωνίαν. ὡς yap ἐχείνη σώζεται, ὅταν ἢ ἐναλλαγὴ ἀνάλογος γίνηται, 
σ \ δ᾿ ’’ > \ τ) , δ' >) 4 ~ cn > v οὕτω χαὶ ἢ φιλία. εἰ γὰρ ἀναλόγως ὃ εὐτράπελος τῇ ἡδονῇ, ἦν ηὔφρανε 

τὸν ἡσϑέντα, λήψεταί τι ὧν zene ει, συμμένει ἢ φιλία" εἰ ὃὲ wy, διαλύε- 

ται. ὁμοίως χαὶ ἣ τῆς ἐρωμένης πρὸς τὸν ἐραστήν. ἐνταῦϑα μὲν οὖν 
πεπόρισται χοινὸν μέτρον, τὸ νόμισμα. ὅπως ὃὲ μέτρον τίνεται 

A ΔΛ VW \ 3 ~ , , ec z ay 

τὸ νόμισμα, εἴρηται μὲν ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ διὰ πλειόνων: ῥητέον δὲ 
> -- as 

a, ὄξχα - 
Sy 

χαὶ νῦν συντόμως. ἔστω δὴ οἰχίχ ἔργον τοῦ οἰχοδόμου, ἐφ 
>? 

ἀξία. Ἂς o- ay δὲ νομίσματα, ἐφ᾽ ᾧ β, κλίνη ἐς 7, ἔργον τοῦ τέχτονος Φ ὶ OTH, co t ᾽ XAL ἢ ξῷ 163) if ξΞργο τοὺ τεχτο IS 

2 
ὡς ὧν ἐπεὶ οὖν τιμᾶται πάντα νομίσματι, ἔστω ἣ οἰχία esis πέντε ἀξία, 

, 

| δὲ χλίνη νομίσματος ἑνός. τῷ γοῦν νομίσματι πα δι πόσαι χλῖνα: ane 

εἰσὶν ἀντάξιαι τῇ οἰχία. πέντε γὰρ νομισμάτων οὔσης ἀξίας τῆς οἰχίας 
~ e — ie, ~ a ΄ ~ 

τῆς ἐφ᾽ w a, ἥμισυ δηλονότι ἐστὶ τῶν δέχα νομισμάτων τῶν ἐφ᾽ ᾧ τὸ 
β, τῆς δ᾽ αὖ χλίνης ἑνὸς οὔσης νομίσματος δηλονότι, τῶν μὲν δέχα νο- 

’, ΄ , ~ > > , , 
μισμάτων δέχατόν ἐστι, τῆς δ᾽ οἰχίας πέντε οὔσης, νομισμάτων πέμπτον. 
> \ 8 ¢ 7 la c ’ > »»7 ΄ , de | , - ἐπεὶ οὖν ἢ χλίνη νομίσματος ἑνός ἐστιν ἀξία, at πέντε δηλονότι χλῖναι 

πέντε νομισμάτων εἰσὶν ἄξιαι. εἰσὶ δὲ τὰ πέντε νομίσματα ἥμισυ τῶν 

δέχα νομισμάτων, ἣν ὃὲ χαὶ ἢ οἰχία ἥμισυ τῶν δέχα νομισμάτων, τὰ δ᾽ 
3 ~ Cc , bf > ΄ hats WV bd ¢c l4 ~ 

αὐτοῦ ἡμίση ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. ἴσαι ἄρα at πέντε xhivat τῇ οἰχία τοῦτο 

GE εὕρηται διὰ τῶν δέχα νομισμάτων μέσων τεϑέντων τῆς οἰχίας χαὶ τῆς 

χλίνης, ὥστε ἢ πέντε χλίνας λήψεται 6 οἰχοδόμος χαὶ δώσει τὴν οἰχίαν 7 
Dra 

, ΄ > τὸ > ΡῈ 
πέντε νομίσματα. ἐπὶ πάντων δὲ τῶν τοιούτων ὅταν equation: πόσον 
[« / SIONS) / \ eur ©. / Ν A σ > / 

ὑπερέχει ἢ ἐλλείπει τὸ τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον ἔργον, ἣ εἰ μὴ ἐλλείπει 

= LG nn ~ as Ἁ \ , Ι >] \ τ] \ 

πήχει πόσου μεγέϑους ἢ τῷ ποδί. τὸ δέ τι τὸ προχείμενόν ἐστι χαὶ ἐπὶ 

τοῦ σωροῦ τῷ μεδίμνῳ χαὶ ἐπὶ τῶν βαρέων, τῇ μνᾷ.. χαὶ ἐπὶ τῷ τ υἱῷ 

τῆς μονάδος. μένει τοίνυν ἢ φιλία χαὶ τούτων, ὅταν τὸ ἀνάλογον ένηται 
\ Y ¢ 3 ΄ Ἁ ~ v ς ΄ σ ‘ > ~ v 

χαὶ ἴσὴ ἢ ἀνταλλαγή,. χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσοι τὰ οἰχεῖα ἔργα πρὸς 
> ΄ 

ἀλλήλους ἀνταλλάττονται" εἰ δὲ μή, διαλύονται. 

10 

15 

ἰσάζει, τῷ νομίσματι 1 πα ΞΘα ὡς μέτρῳ, ὡς χαὶ τῷ 90 

9 | NA τος τοὶ τὴν mp A ed ey Ξ ἊΝ (ὯΝ y's πόλος τς lA Gace. >> 
. 1164a3 uy OF TH, COWTLXY EVUOTE WEY O ENAOTHS δ QAEt. 25 

p il ' | 1% 

Ot μὲν διὰ τὸ χρήσιμον φιλοῦντες (ἦσαν ὃξ ὃ τέχτων χαὶ ὁ ὑφάντης H Sree 7 | T 
͵ , ΄ δ Ἐπ 

χαὶ ὁ σχυτεὺς χαὶ ὁ οἰχοδόμος ἀναλόγως, ὡς εἴρηται, ἀλλήλους ἀντευποι- 
οὔὗντες χαὶ ὠφελοῦντες) οὐχ ἀπεικότως ἀξιοῦσ' < Ov πὶ a 

a j yy 
R ̓  a = GC > [0] - a S QR Ce Φ 

‘ 

’ σ΄ > ἊΣ 5 Ξῷ 

(ap τὰ ἴσα χαὶ τὰ ὅμοια ἀντευποιῶν οἷς πέπονθε δίχαιός ἐστι φιλεῖσϑαι 

7 μὲν B: om. ἃ ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ] c. 8 p. 1138a19 9 νομίσματος post 

τέχτονος add. a: om. 10 νομίσματι scripsi: νομίσματα Ba 11 γοῦν B: δὴ a 

16 νομίσματος scripsi ex Vat. 520: νομίσματα Ba 20 δὲ B: om. a μέσων B: 

μέσον a 21 δώσει B: δῶσι ἃ 22 πόσον B: τόσον ἃ 24 μέτρω Β: μέτρον ἃ 

25 τὸ δέ τι τὸ] exspectes ταὐτὸ (vel τοῦτο) δὲ τὸ 20. 27 τῶ ἀριϑμῶ τῆς μονάδος B: 

ἀριϑμοῦ τῇ μονάδι ἃ 90. rhesis usque ad αἱ φιλίας (ρ. {104 812} a, tum repetit ἐν 

δὲ τῇ --- ἐγκαλεῖ 



404 MICHAEL. IN ETH. NICOM. IX 1 [Arist. p. 116422—16] 

10 

- or 

20 

OF 

(se) σι 

ὡς φιλεῖ. εἰ δ᾽ ὃ μὲν Gt ἄλλο τι φιλεῖ, ὃ δὲ δι᾿ ἕτερον, ἐν οἷς οὐχ ἐν- 145¥ 
Ne ~ ~ 

δέχεται τὸ χατὰ ἀναλογίαν ἴσον γενέσϑαι, γελοῖόν ἐστι τὸ ἀξιοῦν ἐπίσης 80 
ἀντιφιλεῖσϑαι, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐραστοῦ χαὶ τῆς ἐρωμένης ἔχει. οὐ γὰρ τὸ 

3 

~ 9) 

ἐραστῇ φιλητόν ἐστι τὸ εἶδος, τῇ δ᾽ ἐρωμένῃ τὰ χρήματα" ἐν ὁ 
ΠΥ | 9 fl ἡ " 

d 

. 

>) \ , 3; οὗ > \ c ~ 5 ΄ \ ΄ \ 4 

αὐτὸ τούτοις ἐστὶ φιλητὸν ὡς τοῖς εἰρημένοις τὸ χρήσιμον, ἀλλὰ τῷ μὲν 

is παγχά- 

λεπόν ἐστι τὴν χατ᾽ ἀναλογίαν ἰσότητα ae ἃ wav ν οὖν μέλλει λέ- 

yew διὰ τῶν προχειμένων, ταῦτά ἐστι. τὰ δ᾽ αὐτῶν ν λέξεών εἰσιν" 

ἐνίοτε. μὲν 6 epaotys eyxadet, Ott Οὐχ oe ἀντιφιλοῖται; 

οὐδὲν λον εἰ ἔτυχε ΠΣ ΠΣ τουτέστι μήτε χρήσιμος ὧν μήτ᾽ ἄλλως 40 

ἡδύς" 797 
\ 

\ ΤΑ έν a = pat 

ἤσιμος μὲν vp οὐχ ἔστι TH ἐρωμένῳ ἢ TH ἐρωμένῃ, εἰ τὰ 

χρήματα ἐπιλέλοιπεν αὐτὸν δι᾿ ἃ ἐφιλεῖτο: οὐχ ἡδὺς δέ, εἰ γεγήραχεν. 

ἔστι γὰρ ὅτε χαὶ τῶν χρημάτων ἔτι σωζομένων διὰ τὸ γῆρας το εἰσι 

τοῖς ἐρωμένοις ἣ Tats ἐρωμέναις. ὁτὲ μὲν οὖν, ὡς εἴρηται. ὃ ἐραστὴς ἐγχα- t | | I> a 

het, ὁτὲ δὲ ὁ παμβέβηλος spouses ὅτι πρὸ τῆς ἀσελγεστάτης μίξεως 

πάντα ὅσα Eaiecas ποιήσειν αὐτῷ ἐπαγγελλόμενος ὃ ἐραστὴς οὐδὲν ἐχείνων 

ἐπιτελεῖ. ὥστε συμβαίνει διὰ τὰ τοιαῦτα ἐγχλήματα χαὶ τῆς φιλίας διά- 4 

λυσις, τουτέστι διὰ τὸ ἀπολείπειν τὸν μὲν ἐρο τ τ τὰ χρήματα, ἐνίοτε δὲ 

χαὶ τὴν ἀχμήν, τὸν δ᾽ ἐρώμενον τὸ χάλλος. οὐ γὰρ αὑτούς, φησίν, ἐφίλουν 

ὡς οἱ σπουδαῖοι, ἀλλὰ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς" ταῦτα δ᾽ ἦσαν τὸ χάλλος 

χαὶ τὰ χρήματα, οὐ μόνιμα ὄντα, ὧν ἀπολειπόντων ἀνάγχη συναπολείπειν 

χαὶ τὴν φιλίαν. ἣ ὃὲ τῶν σπουδαίων φιλία διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν οὖσα 
5) ’ / Pl σ \ c >) \ a 2 [4] > hs ΄ Pe > ony , 

AUSTANTWTOS ἔστιν, OTL χαὶ ἢ ἀρετὴ Ot ἣν NO ce εἰσὶ βεβαιότα- 

τόν τι χρῆμα χαϑέστηχε χαὶ poviumrtatov. χαὶ ἕως ἂν ὦσιν ἡδεῖς ἀλλή- 50 

λοις φίλοι εἰσίν, ὅτι xa? ἑχάστην αὐτοῖς τὸ ψυχιχὸν χάλλος, οὗπερ ἐρῶσιν, 

ἀναϑάλλει τε χαὶ ἀνηβᾶ χαὶ ὡραιότερον γίνεται" χαὶ οὐχ ἡδεῖς μόνον 

ἀλλὰ χαὶ χρήσιμοι, ὅτι χαὶ “ἣ ἀρετὴ τῶν χρησιμωτάτων: χάλλιστον γὰρ 

χαὶ ἥδιστον χαὶ χρησιμώτατον ἢ ἀρετή. 
NS ‘\ a\ σ ἴω ΠῚ \ \ ear \ la τ 5 4 ΄ > , 

Kindy G& ὅτι at διὰ τὸ ἡδὺ χαὶ χρήσιμον φιλίαι οὐ μόνιμοί εἰσιν, 140: 
ia AX ~ = ~ q? ς \ > Li ὯΝ v ee 

πήγαγεν., ἣ OF τῶν ἡϑῶν xa αὑτὴν οὖσα. λέγει δὲ ἤϑη τὰς 6 
. ὯΝ 

ἀρετάς. ἣ διὰ τὰ Fy φιλία xa αὑτὴν χαὶ χυρίως οὖσα μόνιμός ἐστιν. 

δύναται τὰ χαῦ᾽ αὑτὴν οὖσα εἰρῆσϑαι ἀντὶ τοῦ δι᾿ αὐτὰς χαὶ οὐ διὰ τὰ 

αὐτῶν. διαφέρονται δὲ χαὶ ὅταν ἕτερα γένηται αὐτοῖς χαὶ wy 

ὧν ὀρέγονται. τινὲς τὸν ᾿Αλέξανδρον λέγουσιν εἶναι τὸν ἐπαγγειλάμενον 

τῷ oe ὅσῳ ἂν ἄμεινον "Ὁ. 78 ει: ε, τοσούτῳ πλείονα δώσειν. τινὲς 

ὃ οὐ τὸν Δ ἀφορῶντες εἰς τὴν τοῦ βασιλέως pejahompen τειαν 10 
\ " \ \ ΕῚ ἐγ > BAL ee Cin 

χαι τὴν περι τας ξευεργξσιας SXEl (YOU ἑτοιμότη TH, ἀλλ ξ τερήν τινα. ἡμῖν 

ἊΝ \ > > 5 a) S~ rye [9] NV 

Oc TOY ST αἸγειλλάμενον υαϑεῖν ὅστ τις Ὧν. οὐ οιὰ OTOVOTS ξεστιν. Qa O& 

λέγει ὃ , Μ ᾿ c 

yet διὰ τούτων ἐστὶν ὅτι 6 χιϑαρῳδὸς σπουδαιότερον ἄσας. εἶτα τὰ OTE- 

σχημένα ζητῶν λαβεῖν, ὃ ἐπαγγειλάμενος ᾿ἔχεις᾽ ἔφησε “πάντα οὗ δὲ χημεν \ Sl¥, Ὁ SHAY lS re ds SYELS EQy, . ς 7 

> ~ > ) ε 
χιϑαρῳδοῦ ἐπανερομένου “πῶς ἔχω μηδὲν λαβών᾽ ; ὃ ἐπαγγειλάμενος ἃ 

rhesis inde ab ἡ δὲ τῶν (ρ. 1164412) oe ad ταῦτα δώσει (p. 1164222) a: om. B 
2») 

ἠϑῶν B et Aristoteles: ἠἡϑιχῶν a 32 γένηται Ba: γίγνηται Aristoteles 33d ἐπαγγει- 

dpevoy B: ἐπαγγελλόμενον a 39 ἔφησε B: ἔφη a 40 μηδὲν B: μηδέν τι a 
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ov ΄ ς \ wv ee , ~ b} , ΄ ~ a7 

XPLVGATO Ols U E σὺ YVUPPAVAS λό ἴοιξς, TOLS αὐτοις χαγῳ σε’ οποιαοὺν OF [Ὁ ξ _— — [—r) τ, 

\ Py = a Vv ἐς ς \ > ει we 1 > Ἁ 5 δὰ ¢ Ξ 

χας τοιαῦτα χαὶ ἔλαβες χαὶ ἀχοὴν τέρψας τὴν ἄχοην ἠυφραάνϑης . δια- 15 
σ ΄ a7 \ e ) /, x σ΄ 

φέρονται δε, ul ὃ ᾿Αριστοτέλης, καὶ ὅταν ete 
Ὁ 
2 

9 - 

γέν ται αὐυτοις 

‘ c >] \ 

zat μἢ ὧν ὀρέγονται, ὡς ἐπὶ τοῦ χιϑαρῳδοῦ: εἰ μὲν τῆς δι᾿ ἀχοῖς 
eo ~ e 92 ὦ σ bent 2 b 4 +) = 

5 ἡδονῆς 6 xWapmdoc ἐδεῖτο, ὥσπερ xat ὁ ἐπαγγειλάμενος. οὐδ᾽ av ἣν ἔγ- 
PN > , ? ΄ > > e s.r 

χλημα οὐδὲ διαφορά τις, ᾿ 6 ὃ μὲν χιϑαρῳδὸς χέρδους, 6 GE τέρψεως, 
χαὶ ὁ μὲν ἔχει τὴν τέρψιν, ὃ δὲ χιϑαρίσας οὐχ ἔχει τὸ χέρδος, εἰχότως ) ξν ξχξ' τὴν τέρψιν. G GE χὰ ρισας οὐχ ξχξ' τὸ χέεροῆς. StxOTWMS 
΄ς - > 

D9 & ANID (a =! \ ite ied , ΄ 

παγγειλάμενος eyxa os ὧν asi χρηζουμεν ἅπαντες, τοῦτοις προσέ- 
~ a7 Z if Kr , 

διδόαυεν. χρῃζων γάρ 20 
- oF \ (-: ΄ » 3 + > 

10 τις stg εις TO ἱματιὴν ὃ οὐχ ξχξει ἀποβλέπων ο 

, \ x > \ Ἃ se ἢ ἄλλο τι. τὰ μὲν δὴ λεγόμενα τοιαῦτα ἐστιν, ἐν δὲ τῇ λέξει 
~ \ 5 ‘ am i ‘ > δὰ 3 , - ΄ Vv δ, Ἁ τῇ τὰ αὐτὰ δίδωσι τὸ τὰ αὐτὰ ταὐτόν ἐστι τῷ A ἔχει δίδωσι. τὴν 

δι ΡΥ 5» > ~ os 4 ‘ ~ ῃ , ἀξίαν δὲ ποτέρου τάξαι ἐστί, τοῦ προϊεμένου ἣ τοῦ προλαβόν- 
5 ΄ ’΄ ΄ re —_~ 

OS; οὐχ ὁμοίως ἅπασαι at ἀνταλλαγαὶ γίνονται, GAN ἢ μὲν τῶν ἀγοραίων 
΄ ~ ΕΣ - ΄ 5 ς > ~ 

πὶ ῥητοῖς χαὶ ἀπὸ- χειρῶν εἰς χεῖρας OS es διδόασιν, ἡ ὃὲ τῶν 
? 

» [0] Cc eS 
4 ΄ 

εριωτέρων εἰς χρόνον xa? ὁμολογίαν μέντοι, οὐ υὴν ῥητήν, οἷον 30 
la a“ Vv Μ A > > bee! μ᾿ a 7 ἔχα ἣ εἴχοσι τινα ἄλλον ἀριϑμόν. εἰ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν, οὐδὲν ἂν διέφερε 

τῆς ἀγοραίας χαὶ ἀνελευϑέρου ἀνταλλαγῆς τῆς ἐπὶ ὡρισμένων aprdua@y τι- 
4 

UW 1.0 TL γϊνομξνης. 
rire: eae ah Xe 3. a ᾿ 

90 Τοιαύτης οὖν οὔσης τῆς δευτέρας ἀνταλλαγῆς, ἐρωτᾷ 
aed δ »»»Ἅ, > 9/5 ΄ i , “ » > , τάξαι τὴν ἀξίαν. οἷον δέδωχέ τις νόμισμα τινι ἢ ἄλλο τι ἀφ ὧν ἐπιγέ- 

- ld », - "» 5 ΄ Ὁ ~ > , 

{ove τῷ δανεισαμένῳ χέρδος χαὶ ὠφέλεια τις, τίνα δεῖ, φησίν, ἐν τούτοις 
‘ > ΄ je το Goa εν ΄ > , ΄ ς 

τὴν ἀντωφέλειαν τάξαι χαὶ ὁρίσαι τὸν δανείσαντα, εἰ μέλλει μένειν ἡ φι- 
ς 

Mia; πότερον, φησί, τὸν δανείσαντα χρὴ λέγειν ὅτι ᾿ ἁρμόζει σοι, ὦ Og ιλέ- 
ἐ “πὸ i ia) 

25 τὰς τοσάδε wot δοῦναι, ἐπεὶ τοσάὸξ διὰ 
\ 

τῶν ἐυῶν γϑαματον ὠφέλησαι᾽. ἣ 80 

τὸν δανεισάμενον δέον ἐστὶν ἀπιδεῖν πρὸς τὴν ὠφέλειαν, ἣν ἀπώνατο χαὶ 

[Ὁ] 
Ἁ ~ ν᾽ Ἂν 5 ἘΣ >) 4 a = ΔῸΣ 

& τοῦτο εἰς τὰ λεγόμενα πολλάχις πρὸς 
ΡΞ ed X > of in oo τάξαι τὴν ἀντευποιΐαν. ζητεῖ 

ὰρ πολλάχις ἀχοῦσαι τοὺς ὀφειλέτας χαὶ διὰ τοῦ ἀλλήλους ἀπιδών. ἔστι 7 
ν᾿ ΄ vo " \ Q_9 Nw ΓΞ ca 

ὀφλήματος εὖ παϑόντας πρὸς τοὺς δεδανειχότας οὐ ς υηὸὃεν τι μεγὰ 
? Ἃ 30 παρ᾽ αὐτῶν λαβεῖν ἀλλὰ μιχρά. (a) ἂν ἔλαβον OF ἴπερ ἐβούλοντο χαὶ παρ 

vw ΄ “΄ν Ἁ \ La ~ a7 ‘ 

ἄλλου τοῦ τυχόντος διὰ τὴν σμιχρότητα χαὶ εὐτέλειαν τοῦ δάνους. χαὶ 

ὅτι ὅπερ ἐχ τοῦ δάνους προσεχέρδησα, μηδαμινόν τί ἐστι χαὶ Skene ν 40 

τὸ μηδέν, τῶν δ᾽ αὖ dedaverxdtwy ἀπ᾽ ἐναντίας ἀντιλεγόντων τὰ μέγιστα 
᾿ \ δεδανειχέναι, εἰ xal μὴ ἁπλῶς μέγιστα, GAN οὖν τὰ ἑαυτοῖς χαὶ μέγιστα 

\ We Vv Ἃ Ψ 

35 χαὶ ἀναγχαῖα χαὶ ἃ παρ᾽ ἄλλου οὐχ ἂν ἔλαβον, χἂν υὐρια ἐπὶ μυρίοις 

1 εὔφρανας Β λόγοις Β: λόγοις. λόγοις γὰρ ἃ ὃ γένηται Ba et Arist. cod. Kv: 

γίγνηται Arist. vulg. 10 ἱματίου B: ἱμάτιον a 11 δὲ τῇ λέξει B: τῇ λέξει δὲ a 

12 τὰ αὐτὰ Ba et Arist. cod. Ob: ταῦτα Arist. vulg. 13 ποτέρου B: πρότερον a 

14 ἡ a: 7B 15 ἀπὸ χειρῶν B: ἀποχεῖρας a 16 μὴν Β: μὲν a 18 ἀνελευ- 

ϑέρου B: ἀνελευϑερίου ἃ 90 rhesis inde ἃ τὴν ἀξίαν δὲ (p. 1164422) usque ad δ᾽ ανδρὶ 

(p. 1164427) a 24 δανείσαντα B: δανείζοντα a σοι B: σε ἃ 20 ὠφέλη- 

σαι B: ὠφέλησϑαι a 8 πολλάχις χαὶ ἀχοῦσαι ἃ 80 ἃ ἃ: om. B 

ἂν ἔλαβον B: ἔλαβεν ἂν ἃ ἐβούλοντο B: ἐβούλετο ἃ 32 μηδαμινόν B: μηδαμινάς ἃ 
ar 35 ἔλαβον B: ἔλαβες a 

rai 

Comment. Arist. XX  Eustratius in Ethica. 30 
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o? 
lem 4p ΜῊ απ τ Ne) eo _ Υ. μ᾿ a χὰ ve = s es . 

ιεπράξαντο. τοῦτο δὴ ζητήσας ἐπήγαγεν ὥσπερ τινὰ λύσιν τοῦ ζητήμα-. 140: 
΄ oo Vv 5 

τος τὸ ὁ γὰρ προϊέμενος ἔοιχεν ἐπιτρέπειν ἐχείνῳ. (ἔστι δὲ ἐλλι- 
Ἀ ον Ἂν, ΑΝ ry, ΄ Wash ~ 4 > \ W. vn 

πὴς ἢ λέξις, χαὶ δεῖ προσυπαχούειν τὸ 7 τοῦ προλαβόντος . “at εἴη ὃν 
τὸ πλῆρες τοιοῦτον, 7 τοῦ προλαβόντος ἐστὶ τὸ τάττειν᾽ ὃ γὰρ προϊέμενος 45 

5 ἔοιχεν ἐπιτρέπειν ἐχείνῳ.Σ λέγει δὲ προλαβόντα τὸν ὀφειλέτην: πρότερος 
‘ | ' 

γὰρ αὐτὸς λαμβάνει, εἶθ᾽ οὕτως ὃ δανείσας τὸν προλαβόντα φησὶ δεῖν 

τάττειν. ὃ δὴ xat [Ιρωταγόραν τὸν σοφιστὴν λέγουσι ποιεῖν. ἑχάστου 
γὰρ τῶν προσιόντων λέγοντος ᾿ ὦ [ΠΙρωταγόρα, πόσου με διδάξεις :" eae 

“φοιτῶν παρ᾽ ἐμοὶ μάνϑανε, χἀπειδὸν μάϑῃς ὅσων ἂν ἄξια τιμήσῃς ἃ 
΄ ~ ? ΄ ~ 

10 usuddyxac τοιαῦτα λήψομαι. χαὶ ἐλάμβανε τοσαῦτα νομίσματα, ὃὁπό- 

σων ἂν ἐτίμησεν ὃ μεμαϑηχώς, ὅπερ ἐστὶν ὃ προλαβών. προξδίδου γὰρ 50 
ce ΄ ρ {2 ΄ a a7 rr QQ. Vv 

6 Πρωταγόρας, προελάμβανε δὲ ὁ μανθάνων, ὃς δέ, ὃ μανϑάνων, ἔταττε 
τὴν ἀξίαν. χαϑάπερ τοίνυν ὃ Mavic ἐπέτρεπε τῷ μαϑητῇ τιμᾶν 

χαὶ τάττειν τὴν ἀξίαν ὧν υεμάϑηχεν, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν δανείων χαὶ τῶν 

-- σι 

σ } 5} LoN ΣΙ ~ Ὧν»: tec οΝ >.> ue ΨΥ ΄ ΒΝ τὸ 2 

ὅλως εἰς ὠφέλειαν τοῦ AauBavovtos Gidnucvuny ξοιχεν ὃ προϊέμενος ἐπι- 
> ~ ~ 5 / ~ > ’ 

τρέπειν τῷ προλαβόντι τιμᾶν τὴν ὠφέλειαν χαὶ ἀντευποιεῖν ἀναλόγως. ἐν 
ς » ν τοῖς τοιούτοις oe TO) ies τοιούτους ἢ τοὺς μὴ 

29 > “᾿ ΄ \ a 
GLOGEaLEY εἶπεν Ἢ TOUS evans Ἶ τάχα χαὶ 146v 

0 

haw. Bete πρὶν ἂν ote. 
\ X\ 3 >» \ > qs >) 3 uo ὃ μισϑὸς avdpt ἀπὸ τοῦ Ἡσιόδου" ᾿ μισϑὸς δ᾽ ἀν- οτέρους. ἔστι δὲ 

ι 

20 Opt ἄρχιος ety’ φησὶν ἐχεῖνος. ὃ O& λέγει τοιοῦτόν τί ἐστι" δεῖ τὸν ἄνδρα 

αἱσϑὸν λαμβάνειν δέοντα χαὶ ἀνάλογον τῷ ἔργῳ ὃ εἰργάσατο ἣ τῇ πε- 

πραγμένῃ παρ᾽ αὐτοῦ πράξει. ἐν τοῖς τοιούτοις φησίν. λέγοι δ᾽ ἂν τοι- 

aot τὰ ἔργα χαὶ τὰς πράξεις, οἷα ἀρέσχει τισὶ χαὶ ζητοῦσι ἀνάλογον τῆς 

εὐποιίας. οὐχ εἶπε δὲ πᾶσιν ἀρέσχειν ἀλλ᾽ ἐνίοις, εἰς τὴν ἀγοραίων ἀπιδὼν 
ae 

πληστίαν. Ol γὰρ τοιοῦτοι πολλαπλασίως ἐπιζητοῦσιν εὖ παϑεῖν ὧν ἐποί- τῷ σι 

σαν, GAK οὐ τὸ ἴσον. 

p. 1164227 Οἱ δὲ προλαβόντες τὸ ἀργύριον. εἶτα μηϑὲν ποιοῦν- 

lf Of Ν wv ε hovtac ἁ A ae ἘΞ Ld ee ἔπει λό: 

Ji μὲν ἄνευ ὁμολογίας ὡρισμένης προλαβόντες, ἔπειτα μὴ ἀναλόγως 

80 ὧν ὠφέληνται ἀντευποιοῦντες, οὐ πάνυ τι ἐν ἐγχλήμασίν εἰσιν" of GE με- 
>) fe > ? 

τρήσαντες ual τάξαντες THY εὐποιΐαν, εἶτα μὴ ποιήσαντες υηδὲν ὧν ἐπηγ- 

γείλαντο διὰ τὰς τῶν ἐπαγγελιῶν ὑπερβολὰς διχαίως ἐγχαλοῦνται. ταῦτα 

ὃὲ ποιοῦσιν ot σοφισταί: διδάξειν γὰρ εἰ tocovde χρυσὸν λήψονται διαβε- 
> 4 “ὍΣ \ \ ΡῈ Ν a , \ C 4 

Barodvtar χαὶ πολλὰ χαὶ μεγάλα χαὶ δαιμόνια χαὶ ϑαύματος ἐπέχεινα. 20 
+9\ d\ ~ 4 σ 2 ~ > ΄ QQ “7 σ 

85 οὐδὲν δὲ τοιοῦτον λαβόντες ὅσον ἐπιζητοῦσιν ἀργύριον διδάσχουσιν, ὅτι 
δ ~ =) ie 

φῦλον, ἀμαϑέστατον δοξομα- 
> ~ ~ 

und ἴσασι: τοιοῦτον γὰρ τὸ τῶν σοφιστῶν φ 
ξ 
ὃ νέστατον φιλοχρηματώτατον. ἐπαγγέλλονται ὃὲ τοιαῦτα. ὅτι οὐδεὶς οὐὸ 

2 ἔστι --- ἐχείνῳ (5) ἃ: om. Β ὃ λέξις Vat. 320: τάξις ἃ τὸ Scripsi: τοῦ a 

10 τοσαῦτα Β: τοιαῦτα ἃ 14 δανείων B: δανειζουένων ἃ 16 τιμᾶν Β: τιμῆς ἃ 

11 post τοιούτοις Arist. praebet 6° ἐνίοις 19 “Hotddov] Op. 370 24 ἀρέσχειν B: 
oer: ἀρέσχει a 27 rhesis usque ad ἀλλ᾽ ἐπί τινι (p. 11647) a 



MICHAEL. IN ETH. NICOM. IX 1 (Arist. p. 1164932—08} 461 

ὀβολὸν αὐτοῖς προϑύμως Ὁ εἴπερ ὁμολογεῖν ἤϑελον, ἃ διδασχειν 140» 
ay ~ 

LO ἠπίσταντο. cy δέχα γὰρ χαὶ τρισὶ TPOTOLS ἢ ξύμπασα πειρὰ ἣ ἐμπειρία 

τούτων ἐστένωται διμωνυμίαᾳ PEON συνϑέσεξι διαιρέσει mone σχή- 

att λέξεως xat λοιποῖς ἑπτά, χαὶ εἴρηνται πᾶν 

ν ταῖς (εἰς) 
ἐπηγγελμένα μὴ πληροῦντες εἰς εὐ- ci PEAS ur TARO weg Slo ὃ 

ες ἐν τοῖς Σοφιστιχοῖς 90 

a οι 

τ 
/ \ 5 \ > 

λέγχοις τῷ ᾿Άριστοτ het χαὶ ἐμοὶ ἐχείνους γραφείσαις μοι 

σχολαῖς. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν 
{3 [νὼ 5 > 

ϑύνας ἕλχονται. ἐν οἷς 
CaO ΣᾺΣ >? ΄ ΄ \ f a /> ΄ Ὁ \ (λέγει δ᾽ ὑπουργίαν τὴν εὐποιίαν, ἣν δέδραχεν ὃ προδεδωχὼς πρὸς τὸν 

Ye 6 Ἁ a) 4 

προλαβόντα) of μὲν δι έ 
ara \ 4 > aK \ > oS \ 9.9 

10 oy χαὶ τὰς ἀρετὰς χαὶ TO σπουδαῖον εἶναι προϊέμενοι χαὶ προδιδόντες, 

ἀνέγχλητοί εἰσιν οὐδ Seat χατ᾿ ἀλλήλων φέρουσιν οὐδέτερο!, 
οὐδ᾽ οἱ τ τ τες οὔϑ᾽ οἱ προδόντες: οὐ γὰρ εἰς χέρδος ἡ τι τοιοῦτον 

¢ Cua δ > ? > ΄ \ Vale \ 

ὁρῶντες προΐενται ἢ προλαμβάνουσιν, GAN εἰς μόνον τὸ χαλόν. ἡἣ γὰρ 
2 nt x ~ , 

“AT ἀρετὴν φιλία πρὸς μόνον τὸ χαλὸν νεύουσα Spa χαὶ πάσχει, εἰς u7- 
SNS Δ bi i δ ἊΣ, JN ~ ΄ , 4 a) ~ ~ 

15 ξεν ὁ ἄλλη. χαὶ SOLXKSVY ETL τὴς TOLAUTHS φιλίας, λέγω οἡ τῆς τῶν σποηυ- 

ἌΝ 7 \ em oe he ~ \ 3 e ‘ \ 3 Ω" 

δαίων. τὴν ἀντευποιΐαν μετρεῖν χαὶ τάττειν οὐχ ὃ προλαβὼν χαὶ εὖ παϑὼν OL 
5 > Co ΠΥ , \ qa ~~ \ A <7 / >] ~ > ~ 

GAR ὃ dpacac xat προδούς δεῖ γὰρ τὸν εὖ παϑόντα ἐχεῖνο ἀντευποιεῖν, 
εἰς ὃ δράσας βλέπων εὖ Lease εἰς τὸ φιλεῖσϑαι δὲ χαϑαρῶς χαὶ aut- 35 

ΠῚ σ a ~ μὴ \ > \ ἜΑ 

βδήλως Ἐν εὖ δέδραχεν ὃ σπουδαῖος, ὥστε δεῖ τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν 

20 χαϑαρὰν χαὶ ἀχίβδηλον διατηρεῖν, κἂν δέηταί τινος ὃ προϊέμενος, εὐπορεῖ 
~ AY , ἴα » vs [ς a ΄ 7 > \ \ 

ὃξ τούτου ὃ a, προϑύμως ἢ τοῦ δράσαντος προαίρεσις. ahha χαὶ 

τοῖς φιλοσοφίας χοινωνήσασιν. ὃ διδάσχαλος χαὶ ὃ τὰν υξ- 

τρὴν εἶναι ἔοιχε τῆς ἀντευποιΐας" οὐ γὰρ ΤΊ τῶν. WETPELT ται ἡ τοῦ διδα- 

\ > he \ > 

ξαντος εὐεργεσία χαὶ εὐποιΐα. τιμὴ γὰρ ἰσόρροπος τοῖς ex φιλοσοφίας 40 

25 χαλλίστοις οὐδ᾽ ἂν γένοιτό ποτε, (ἀλλὰ δεῖ xai ἐνταῦϑα πρὸς τοὺς χαϑη- 
> Q7 

Ov- o -- 

Vv wv > ~ 

(euovas τιμὴν ἔχειν χἄν tov δέωνται ἐπαρχεῖν τοὺς μεμαϑηκχότας 

νανται ὡς τάχιστα.) 

Ρ.116406 Μὴ τοιαύτης δὲ οὔσης τῆς δόσεως GAN ἐπί τινι. 

[4 S v a? c , Α͂ Vv Ὁ ~ 

Τῆς μὲν δόσεως οὔσης Ot ἑαυτοὺς μέτρον ἐστίν, ὡς εἴρηται, ἢ τοῦ 
᾿ » 5 ? 2 ΄ 

30 προϊεμένου Feeoreatss un οὔσης δὲ τοιαύτης ἀλλ᾽ ἐπί τινι, τουτέστι 
6. ἀντίδοσιν χαὶ ἀντευποιΐαν τὴν διὰ χρημάτων (τοῦτο γάρ ἐστιν ἣ δι᾿ 
΄ 5 wv ΄ > of Sy ~ ~ “. 

δμολογίας), τοιαύτη, φησίν, ἔστω ἢ ἀντευποιΐα, ὥστε δοχεῖν χαὶ τῷ προΐε- 
΄ ~ 5 ΄ ’ » 

μένῳ χαὶ προευξργετηχότι χαὶ τῷ προλαβόντι χαὶ προευεργετηϑέντι χατ᾽ 50 

ἀξίαν εἶναι, χαὶ μηδέτερον λέγειν, μήτε τὸν προϊέμενον τοῦ δέοντος ὡς 
" v , \ ce i ΄ - SQ as 

35 ἔλαττον ἔλαβε μήτε tov εὖ πεπονϑότα ὡς πλέον τοῦ προσήχοντος ἐδεδώ- 

; éotévwto B: ἐστένετο a ὁμωνυμία ἀμφιβολία B: ὁμωνύμῳ, ἀμφιβόλῳ a 
, 
ln 
5 

4. 5 Σοφιστιχοῖς ἐλέγχοις] 4 p. 166222 sqq. 5 εἰς ἐχείνους scripsi: ἐχείνους a: éxe 

vou B 6 post ἐπηγγελμένα add. μεγάλα a 7 διομολογία Aristoteles: δι 

ὁμολογίας Ba 16 εὐπαϑῶν a: εὖ παϑόντα B 25 ἀλλὰ---τάχιστα (27) a: om. B 

26 tov Vat. 320: που a 32 τοιαύτη B: τοιαῦτα a 34 μιηδέτερον λέγειν B: 

δεύτερον λαβεῖν a 
9 
2] 
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᾿ vy συμβαίνει xat ἀξίαν εἶναι, τουτέστι μήδ᾽ ἐνδεχό- 146v x [0] - ὁ [0] 

vey 

oO? (η΄ 

΄ - I ΄ - 

μενόν ἐστι χρῖναι τὸ xat ἀξίαν πόσον ἐστί. τινὲς μὲν γὰρ χαὶ τῶν 

προϊεμένων χαὶ τῶν PONS ἔχ τινος τριβῆς χαὶ ἐμπειρίας δύ- 
΄ 

ι 

Ὁ πεν, 

νανται συνορᾶν τὸ nat ἀξίαν χαὶ λέγουσι πρὸς ἑαυτούς, ὃ μὲν προϊέμε- 

tuba] 

is 2 ΄ 53 Ὑ, ᾿] rn ΄ ΄ - 

νος “οὐχ ἐζημίωμαι: τὸ χατ᾽ ἀξίαν γὰρ ἔλαβον. ὁμοίως χαὶ 6 λαβών, 14: 
σ ¢ > Phy ὦ ΄ \ Q7 \ \ \ > a ΝΙΝ " μὴ x > ὅτι “οὐχ ἐζημίωσα" τὸ δέον γὰρ χαὶ τὸ ἀνάλογον δέδωχα. τινὲς μὲν οὖν 

~ = ΄ Ἄν» ~ \ v 

χαὶ τῶν εὖ ποιησάντων xal εὖ παϑόντων τοιοῦτοί εἰσι, τινὲς δ᾽ ἄπειροι χαὶ 
b) / ~ ) i > 4 > > ~ 

ἀνεννόητοι τοῦ χατ᾿ ἀξίαν" διὸ χαὶ ἐγχλήματα φέρουσι ust ἀλλήλων, τοῦ 
\ ΄ ε v ~ ns aN a ΄ ~ 

μὲν λέγοντος ὥς ἔλαττον τοῦ δέοντος λαβόντος, τοῦ Ge ὡς πλέον τῆς 
> ᾿ - ΄ " ~ X 

10 ἀξίας δεδωχότος. ἐπὶ τῶν τοιούτων, φησίν, ἀναγχαῖον τὸν προέχοντα 5 
τάττειν. λέγοι δ᾽ ἂν προέχοντα τὸν + epee evOY διὰ τὸ πρὸ τοῦ δοῦναι 
ae «Δ Ὁ“ σῷ “5 ined PD] πος ΟΝ / 7 >] 

ξχξειν ὁ GcOWXE. TAEELE Ὁ ὧν Et διδοὺς εἴποι “δίδωμί GO! τοι, Φφεέερξ Et- [Ὁ] 

~ \ ΄ > iD) 

πεῖν τὰ νομίσματα, ἐπὶ τόχῳ τοσῳδί.᾽ ὁμοίως χαὶ ὃ διδάσχων τάξειεν εἰ 

λέγοι ᾿ εἱλόμην χαὶ ον ἀντὶ τῆς ΠΕ ΚΟ ΟῚ σοι γενέσϑαι ἡδονῆς, ἀφ᾽ 

ν μέλλεις υαϑεῖν παρ᾽ ἐμοῦ, λαβεῖν ἀργύριον τοσύνδε᾽, “AL δὴ χαὶ ὃ χι- _ σι 

PE 5 

ϑαρῳδὸς λεγέτω “Boban ὑπ εὐ τόδε τι OT τ τῆς ἀπὸ χιϑαρίσεως ἡδονῆς 10 

χαὶ τέρψεως. γχατὰ τὰ αὐτὰ ual ἣ ἑταίρα ᾿ζητῷ λαβεῖν ὑπὲρ τῆς ἐχ 
οἷ ~ c 5 ~ Id ie) “ ‘ nn / a 

τῆς ὁμιλίας χαρᾶς τοσάδε τινά. ἢ λέγοι ἂν προέχοντα τὸν δεόμενον 
\ 5 ΄ 33.39 W) \ J l4 ἊΝ A > Ld 

χαὶ λαμβάνοντα GAN οὐ thy προϊέμενον. λέγει ὃὲ προέχοντα [τὸν Geous- 
20 νον] τὸν τοιοῦτον ὡς πρώτως ὠφεληϑέντα: ὠφεληϑεὶς γὰρ χαὶ προχερδή- 

Y a] ΄ ΄ 

σας τὴν ἀντευποιΐαν ἐπάγει πρὸς τὸν προϊέμενον, xat εἴη ἂν [8] λέγων, ὅτι 
΄ > a ς ΄ 

δεῖ τὸν προλαβόντα τάττειν χαὶ ὁρίζειν τὴν ἀντίδοσιν, οἷον ὅτι ᾿ τόσα σοι 
5 σ "5 - ~ Nes, ~ Vv 

ϑέλλω παρέχειν, ἐπεὶ ὅσα μέλλω ἀπὸ τῶν σῶν χερδαίνειν τοσαῦτα Cota. 15 
led ὯΔ οἷ \ > \ \ x ¢ , ΖᾺ \ A > δ Cc 

οὕτω δὴ xal tov ἐραστὴν χαὶ tov wavavery μέλλοντα χαὶ τὸν ἀπὸ χιϑα- 
ὁ ww ΄ . ’~ a ς sn 

25 ρῳδοῦ τερφϑησόμενον τάττειν γρὴ τὴν ἀντίδοσιν, οἷον ὅτι ᾿ τοσάδε σοι 

ushhw δοῦναι ὑπὲρ ὧν μαϑήσομαι χαὶ τοσάδε ὑπὲρ ὧν τερφϑήσομαι. ἢ 

μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη, τὰ O& χατὰ τὴν λέξιν. ἂν γὰρ ὅσον. 

οὗτός φησιν, ὁ προλαβὼν ὠφέληται τοσαῦτα ἀναλόγως λάβῃ ὃ προδεδωχώς, 

ἕξει τὴν ἀντίδοσιν ἀξίαν. οἷον εἰ εἴχοσι χαὶ τέσσαρα νομίσματα χερδήσας 

80 δοίη τῷ δανείσαντι ὀχτώ, ἀξίαν τὴν ἀντευποιΐαν πεποίηχε. δεῖ γὰρ χαὶ 30 

ὑπὲρ τοῦ πόνου ὃν ὑπέστη χαὶ τῆς δαπάνης ἣν ἐδαπάνησε λαβεῖν τὸ xa’ 

ἀξίαν. εἰ γὰρ εἴχοσι τέσσαρα χερδήσας τὰ δέχα χαὶ δύο δοίη τῷ deda- 

γειχότι, ζημιωϑήσεται πάντως. τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῆς ἐρωμένης συμβαίνει 

χαὶ ἐπὶ τοῦ μεμαϑηχότος χαὶ τοῦ χιϑαρῳδοῦ, ἂν avd’ ὅσου τὴν ἡδονὴν 

35 εἵλοντο, ὃ μὲν τὴν ἀπὸ τῆς ὁμιλίας, ὃ O& τὴν ἀπὸ τῆς χιϑαρῳδίας, ὃ 

δὲ τὴν ἀπὸ τῆς μαϑήσεως τοσοῦτον ἀντιλάβοι ἢ ἐρωμένη ὃ χιϑαρῳδὸς 2% 

ὃ διδάσχαλος, ἔσται ἢ ἀντίδοσις ἀξία. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ὠνίων οὕτω γίνε- 

ται: ὃ γὰρ ὠνούμενος χαὶ ἐν τούτοις, ἀλλ᾽ οὐχ ὃ πωλῶν τάττει τὴν τοῦ 

ὠνίου τιμήν. ὃ γὰρ πιπράσχων πλέον ἀεὶ ἐπιζητεῖ τῆς ἀξίας. ὃ δ᾽ ὠνού- 

9 \ ~ QO/ 5. - me ᾿ - f at ς , Γ - € , A or v 

3 χαὶ τῶν προλαβόντων inserit post προϊεμένων a 5 ὁμοίως B: ὁμοίως δὲ a ( ατει- 

pot B: ἄποροι a 14 λέγοι B: λέγει a cot B: σου a ap Β: ἐφ᾽ a 

16 λεγέτω corr. ex λεγέσϑω B: λεγέσϑω a βούλομαι yap λαβεῖν a 19 τὸν δεό- 

μενον Ba: om. Vat. 320 21 ὁ λέγων B: ὃ λέγει a 21 ὅσον Β: ὅσα ἃ 
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--ὠ = ΘΕ 97> a “ » = Spe ἐξ [ἃ \ ee mon 5 , " 

μενος τοσοῦτον διδωσιν σον ἄν οἴηται γενέσθαι τὴν ἀπὸ τοῦ ὠνίου 147: 
5 l4 

ὠφέλειαν. 

ρ.1164018 “Eviayod δ᾽ εἰσὶ νόμοι τῶν Exovatwy συμβολαίων δί- 
χας μὴ εἶναι. 

To ἐχουσίω ee ξιται, ὅτι εἰσὶ χαὶ ἀχούσιο. συμβόλαια: χαὶ εἴρη- 
ται τίνα ταῦτά ἐστιν ἐν τῷ πέμπτῳ Δ τ τῆς τ πραγματείας. 

φαίνεται ὃὲ ἐχ τῶν προχξε μον ῥητῶν, ὅτ poe yavEs τὸν δεόμενον ἔλεγε 

χαὶ λαμβάνοντα ἀπὸ τοῦ ἔχοντος χαὶ προϊεμένου. εἰπὼν δ᾽ ὅτι ἐπὶ τῶν 
\ ‘ a) c "ἢ \ \ ec ~ το τα >) 5 3 als 

μὴ Gt ἑαυτοὺς xat τὸ ἑαυτῶν ἦϑος ἀλλὰ δι᾽ ὠφέλειαν τινα τὰς ἀντιδό- 
σεις ποιουμένων τὸν προέχοντα χαὶ δεόμενον δεῖ τὴν ἀντίδοσιν τάττειν, ὅτι 

~ ~ . Sp ~ 5 ~ Vv ~ , 

χαλῶς τοῦτο διετάξατο, πιστοῦται ἀπὸ τοῦ ἔν τισι νόμους χεῖσϑαι προστάτ- 
Ἁ ~ ΄ > 

τοντας μὴ διχάζεσϑαι τὸν moore μενον μετὰ TOD προέχοντος, οἷον τὸν δα- 

γείσαντα τς τοῦ δογεισαμενου; ἀλλὰ στέργειν χαὶ ἀποδέχεσϑαι ὃ ἂν ἀν- 
>. 7 ~ 

τιδοίη 6 προέχων. ἐπεὶ γὰρ πιστευσας O On es ad Los τοῦ τάξαι 
as oa > 

χαὶ ὁρίσαι τὴν ἀντίδοσιν ποιῶν προήχατο χαὶ προδέδωχεν: ᾧ οὖν πιστεύ- 
ῃ 

ξ 
δωχξε δηλονότι χύρ 

\ o 53 BY , , oh ΄ , 7 > te 

Gas, ὅτι ἀξίαν τὴν ἀντίδοσιν ΤΠ ἘΝ προ τον aaa λέγοντι ἀντάξιον 

πεποιηχέναι πιστευέτω χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ δίχα peace διαλυέσϑω, ἀλλὰ “dy 

υηδέν τι μηδ᾽ eae δοίη write τὸ δάνος μήτ τὺ, λέγει δ᾽ ὡς 

“δέδωχα χαὶ τὸ χρέος χαὶ τὴν ὠφέλειαν αὐτοῦ, μηδ᾽ οὕτω διχαζέσϑω 
ust αὐτοῦ 6 τ 7, ὁ προϊέμενος ἀλλὰ πιστευέτω ὡς δεδωχότι" ᾧ 

\ ΕΣ. ~ ~ > , ε Η Fixe a 

yap δέδωχε τῷ πιστεῦσαι, ὡς ἐπιειχής ἐστι χαὶ οὐ μὴ ἀπαρνήσεται, τού- 
\ ~ ΄ JA % 4 \ > ~ 5 . ΄ 

τῷ χαι VOY ὡς τοιουτῷ οντι TLOTEVETW. Ἢ WEY GUY τῶν λεγομένων οια- 
led x Ὁ , > ὃ κι " 

νοια αὕτη ἂν εἴη" χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν ᾧ γὰρ ἐπετράφϑη τοῦτον 
5) ᾿ ΄ ΄ » - v v οἴεται διχαιότερον τάξαι τὸ οἴεται περὶ τοῦ νόμου εἴρηται: οἴεται 

΄ “ Ἂ ὧν ν᾿ “Δ » \ 

γὰρ ὃ νόμος 7 ὃ νομοϑέτης διχαιότερον εἶναι τὸν προέχοντα τάττειν χαὶ 
a ΄ ΄ ~ 3 7, \ 

μὴ τὸν διχαστήν, ὃ χαὶ xa? ὥραν γινόμενον ὁρῶμεν" ἀχούομεν γὰρ πολ- 
~ - , ».\ / ¢ ¢€ 3 A 7 

hobs τῶν προϊεμένων φαάσχοντας πρὸς τοὺς προέχοντας ὡς ᾿ἐγὼ μὲν δι- 
\ 

40 

40 

΄ 5 \ >] brad 5 - 

δωμί σοι, σὺ δὲ τὰ | χαλὰ ual τὰ βέλτιστα γινώσχων τὸ xat ἀξίαν av- 14τν 

τιυέτρησον, μόνον οὐχὶ τοῦτο λέγων σοι προτρέπομαι δρίσαι χαὶ τάξαι τὴν 

ἀντίδοσιν. τὰ πολλὰ γὰρ οὐ τοῦ ἴσου τιμῶσιν οἱ ἔχοντες χαὶ 
of βουλόμενοι λαβεῖν. καὶ τοῦτο ἐχ τῶν εἰωϑότων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ- 

στον yiveotar αὐ βνεί' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γὰρ οἱ ἔχοντες ἅπερ ἔχουσιν 

πολλῆς φασι τιμῆς ἄξια εἶναι, χἂν μὴ μεγάλα ὦσιν. τοῦτο ὃὲ δρῶσιν 

ὁρῶντες πρὸς τὴν ἀπορίαν τῶν μὴ ἐχόντων χαὶ χρῃζόντων λαβεῖν, χαὶ 

διὰ τοῦτο χαὶ μεγάλας ζητοῦσι τὰς ἀντιδόσεις. ὁποῖοι τυγχάνουσιν οἱ 

xa) ἡμᾶς τρισχατάρατοι τοχισταί" ἐπὶ (γὰρ) βραχέσι νομίσμασι χαὶ ἐπ 

3 3° B et Arist. cod. Mb: τ΄ a et Arist. vulg. rhesis usque ad μὴ ἐνδέχηται 

(p. 1164627) a 5 ἑχουσίων πρόσχειται B: ἑκούσιον πρόχειται a 0 ἐν τῷ πέμπτῳ 

βιβλίῳ] c. ὃ p. 1191] Ὁ 11. 12 προτάττουντα a 12 διχάζεσϑαι B: βιάζεσϑαι ἃ 

14 χύριος scripsi: κύριον Ba 28. 29 ἀντιμέτρησον] ἀντιμέτρισον ἃ: ἀντιμέτρησε B 

29 τοῦτο Β: ταῦτα ἃ 32 ἅπερ ἔχουσιν οἱ ἔχοντες ἃ 36 yap a: om. B 
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, 

ὀλίγῳ χρόνῳ πολυαρίϑμους ἀπαιτοῦσι τοὺς τόχους χαὶ λαμβάνουσιν. GAR 14τν 
\ 

εἰ χαι πολλοῦ, φησί, τιμῶνται τὰ οἰχεῖα οἱ ἔχον τες. ra) δεῖ τὴν ἀμοιβὴν το- 
’, , [Ὁ σ 5 \ \ ‘ v ‘ 

σαύτην γίνεσϑαι ὅσην ἂν τάξωσιν οἱ λαβόντες. αὐτοὶ yap χαὶ ἴσασι τὸ 
ἊΝ ΄ σῷ ‘ 3 ΄ 5 . 

χέρδος χαὶ THY προγεγονυῖαν Ex TOD δάνηους ὠφέλειαν. ἐπειδὴ δὲ οἱ ὃα- 
ἂν ΄ 3 ~ > + 

5 νειζόμενοι ἀποροῦντες μεγάλα πολλάχις νουίζουσι διὰ τὴν ἔνδειαν ἃ λαμ.- 

βάνουσι, λαβόντες 6 χαὶ cut pede aa: χαὶ εὐπορήσαντες ἀγαθῇ τινι 

ὃ τύχῃ; μιχρὰ χαὶ εὐτελῆ Coxe 
‘ ϑ᾿ ~ ‘\ 5 

χαὶ εὐτελεὶς τὰς is Φ = 
, 5 ‘\ i) ~ 72 J ΄ Ἁ A ΄ 

TAUTYY ET ιδιορϑούμ. WEVOS UT] GELY τοσούτου Thy OUVELOAWEVOY χαι TOV haBov 

ὌΝ 

αὐτοῖς τὰ δάνεια, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ μιχρὰς 
~ oh f, c ΄ 

βὰς ποιοῦνται, λέγει ὃ ᾿Ασιστοτέλης τὴν ἁμαρτίαν 

τα 
~ ae > > ? ~ ΄ 

10 τιμᾶν, ὅσου νῦν εὐπορῶν ἄξιον εἶναι οἴεται, ἀλλ ὅσου [νῦν] ἐτίμα πρό- 
τερον, ὅτε ἀπορῶν ἐτύγχανεν. ἄλλως γὰρ λος ἔχοντες τὸ πρᾶγμα 

ic ΄ 
χαὶ ἄλλως xercove τες, χαὶ αὖ ἐν ταῖς: χρείαις ἑτέρως σφόδρα Geduevor 

ς > a) Vv δι 

χαὶ ἑτέρως ἠρέμα. ἀπορίαν δ᾽ ἔχει χαὶ ταῦτα, πότερον δεῖ τῷ πατρὶ 
oot} \ 7 ‘ 

πᾶντα πείϑεσϑαι xat to πείϑεσθαι τῷ πατρὶ ἀμοιβὴ χαὶ av 
aS 2G \ ~ \ “ fr > 

15 ὧν πεπόνϑαμεν παρὰ TOD πατρὸς ἕχαστος. δεόντω: οὖν ἐπε 
~ \ ΟῚ ΙΑ] bY , ia , 

Bis χαὶ ἀνταμείψεως χαὶ ἀντιδόσεως ὁ λύγος ἐστὶ 
~ , 

τῷ φιλοσόφῳ, ἐπα 

ταῦτα. ὃ δὲ ζητεῖ τοιοῦτόν ἐστιν, ᾿ς ve ἢ ὀφείλομεν ἕχαστος τ 
+ 

i 
ῷᾧ 
i 

οἰχείῳ πατρί {πὸ τ ᾿γὰρ χαὶ οἷον ἐλάβομέν τι παρ᾽ αὐτοῦ τὸ εἶναι ρ 
χαὶ Cry), det πα εἴ πάντα ὅσα χελεύσειε πείϑεσϑαι, χἂν νοσεῖν ἡμᾶς συμβαίη 
> ~ > ΄ sp 

20 Exetva ἐσθίειν χαὶ πίνειν ἃ 6 πατὴρ TOGOT OCElE, χαταφρονοῦντας τῶν ager 

΄ Ἃ 

ὁμοίως χἂν ἐξουσίαν ἔχωμεν χαὶ δυναστείαν χειροτονεῖν στρατηγούς, ὃν 
> 

πατὴρ προστάξειε γε τ" ἀποπέμψαντες τὸν δυνάμενον στρατηγεῖ 

6 

ve 

ὟΝ \ ~ \ [ Ὑ , > “ 

ἀλλὰ χαὶ δυοῖν, φησί, δεομένοιν, τοῦ μὲν ἑνὸς ὄντος φίλου, ϑατέρου δὲ οὐ 
, Ἂ ΄ὔ \ , ~ -Ὁ > 

φίλου μὲν σπουδαίου ὃὲ χαὶ ἀγαθοῦ, τίνι ὑπηρητητέον χαὶ δοτέον, ἄμφο 
-ς ‘ 

ἵν 
, J , > ~ ~ ~ , ’ 

25 ἐπαρχέσαι μὴ δυναμένους, aoa τῷ φίλῳ ἣ τῷ σπουδαίῳ; τόν τε γὰρ φί- 
‘ ἐ 

~ , \ , ~ ? 

λον παριδεῖν Osousvov μὴ οὐ ϑεμιτόν ἐστι, τόν te σπουδαῖον ἀπώσασϑαι 

- 

-. 5 ΄ ΄ ‘ > ΄ 5 , > > ΄ > 

τῶν ἀλογωτάτων ἐστί. χαὶ apa γε εὐεργέτῃ δεομένῳ ἀντιχαρίσασϑαι ὃ 
nN [4 / 5 Ὁ ~ Vv 

Ἢ statpw, Evdends ὁ 

ταῦϑα ἀυφοτέροις ἀνταποδιδόναι χάριν; ταῦτα ζητήσας ἐπαγει 

πᾶντα τ [0] 80 p.1164027 “Apa ¥ Q- A o - Ὡ 

<~ © 

a 2 ἀχοιβῶς μὲν διορίσαι οὐ 

a 

ντος χαὶ TOD ἑταίρου, wy δυναμένους δηλονότι χαὶ ἐν- 

σύμφωνα λέγων τοῖς ἐν τῷ πρώτῳ εἰρημένοις αὐτῷ TYOOE τῆς 
T 1 Ἢ hy Ἢ i i 
7 ~ \ >) ΄ ΄ 5 ‘ 

BPEL es SONY ese ἀορίστων ὡρισμένας τὰς λύσεις χαὶ τ 
> ΄ \ 3 ἐπάγειν οὐχ ἐνδέχεται. εὐμετάπτωτα yap τὰ γινόμενα xat εὐχύλιστα aA x 

vs ΄ X 

a R -2 — Os ~ R ΤΑῚ 

ee 

35 ἄλλοτε ἄλχως ἔχοντα" ἐνίοτε μὲν γὰρ τὰ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ὁρᾶται μείζονα, 

9 τοσούτου Β et Arist. vulg.: τοσοῦτον a et Arist. cod. ae 10 νῦν B: γοῦν a 

20 

25 

12 αὖ B: οὖν a 13 δεῖ om. a 16 ἐπάγει B: ἐπάγειν a 19 συμβαίη B: 

συμβαίνει a 20 xatagpovodvta a 21 ἔχωμεν B: ἔχομεν a 24. 25 ἐπαρ- 

χέσαι ἀμφοῖν ἃ δυναμένους Vat. 320: δυναμένου ἃ: δυνάμενοι a 30 ἄρα γε Β: ap 

οὖν ἃ et Aristoteles οὐ Β οἱ Arist.: om. ἃ rhesis usque ad οὖν εἴρηται 

(p. 116542) a 32 ἐν τῷ πρώτῳ] c, 1 p. 1094>19 
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15 γεσίας ἀνταποδοτέον ὡς ἐπὶ τὸ TOAD 7; χαρισ στέον ἑταίρῳ, ἐνίοτε 50 
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»: > ΄ ‘ >‘ ae ~s 

ἐνίοτε δ᾽ ἐλάττονα, χαὶ ποτὲ μὲν χαλὰ χαὶ συμφέροντα, ποτὲ δὲ φαῦλα 147ν 

χαὶ ἀπ ποθ χαὶ ποτὲ μὲν ἀναγχαῖα, ποτὲ δ᾽ οὐ τοιαῦτα. τοσαύτης οὖν 40 

» ἊΝ ΄ ἊΜ Ὁ 

τουδαίῳ. αὖϑις δ᾽ ἔμπαλιν σπουδαίῳ 7, 
Vv ~ ἊΝ c 

ὄντος χαλοῦ φίλῳ ὑπηρετῆσαι 7, » 
Δ ΒΟ. Ἃ mi Ἂν ~ a , i c , > 

ἐστιν ἀχριβῶς διορίσαι χαὶ ὡρισμένως ἀποφήνασϑαι, οἷον 

\ ~ ~ ~ v ~ . -ν 

χαὶ τοιαύτης περὶ τὰ τοιαῦτα τῆς διαφορᾶς οὔσης χαὶ νῦν μὲν μᾶλλον 

σπ 

ρετεῖν, ἀμελεῖν δὲ τοῦ σπουδαίου, ἢ τὸν σπουδαῖ- 

ον εὖ ποιεῖν, ἀποπέμπειν δὲ τὸν φίλον, ἀλλὰ δεῖ πρὸς τοὺς χαιροὺς χαὶ τὰς 

χρείας καὶ τὰς ἀνάγχας μεϑαρμόζεσϑαι. τοῦτο δέ, φησί, τέως ἐστὶ δῆλον. 45 
ὅτι οὐ πάντα τῷ αὐτῷ ἀποδοτέον, οἷον χαὶ τιμὴν χαὶ χρήματα χαὶ 

\ ~ \ ~ 
τὰ ὅμοια, ἀλλὰ τῷ μὲν ταδί, τῷ δὲ ταδί, οἷον τῷ μὲν ἄπαιδι χαὶ μονώτῃ 

μᾶλλον τιμήν, τῷ ὃὲ παῖδας ἔχοντι χαὶ πολλῶν δεομένῳ μᾶλλον χρήματα, 
χαὶ τῷ μᾶλλον ἀδιχουμένῳ μᾶλλον βοηϑητέον, ἧττον ὃὲ τῷ ἧττον: ἣν δέ 

ποτε aoe (πολλὰ γὰρ xat σχεδὸν seas τὰ συμπίπτοντα), τῷ μὲν 

μονώτῃ δοτέον χρήματα, τῷ δὲ παίδας ἔχοντι uy τς; πα τᾶς 
ry 

ιν 

ὃξ χαριστέον os ἢ ἀνταποδοτέον τῷ εὐεργέτῃ; εἰ γὰρ ἐπὶ ϑαάνατον 6 

ἑταῖρος ἕλχεται διὰ χρήματα, τούτῳ ὃεϊ χαρίσασϑαῖ, ἢ τῷ ἄπο ῃ 

οὐδενὶ χινδύνῳ χαϑεστηχότι; ἀλλὰ χαὶ τὸ δάνειον μᾶλλον ἀπο 

δανείσαντι ἣ ἑταίρῳ χαριστέον, ἀλλ οὐδὲ τοῦτο ἀεί, οἷον 

Πολέμαρχος ὑπὸ πολεμίων: ἐξωνήσατο δ᾽ αὐτὸν ᾿Αντισϑένης διὰ τῶν ἕαυ- 
τοῦ χρημάτων: υἥπω δεδωχότος τοῦ [[ολεμάρχου τὸ χρέος τῷ ᾿Αντισϑέ- 
νει συνέβη ληφϑῆναι τοῖς αὐτοῦ πολεμίοις τόν τε ᾿Αντισϑένην χαὶ τὸν | 

τοῦ [Πολεμάρχου πατέρα. τίνα οὖν ὁ Πολέμαρχος "1 λυτρώσεται, εἰ μὴ 148: 
δύναται ἀμφοτέρους; πότερον τὸν πατέρα ἑαυτοῦ 7 τὸν ᾿Αντισϑένην τὸν 

ἐξωνησάμενον αὐτὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων; δῆλον ὡς τὸν πατέρα ἢ τὸ χρέξος 

ἀποδοῦναι λύτρον τοῦ ᾿Αντισϑένους. δεῖ γὰρ χαὶ ἑαυτοῦ τὸν πατέρα προ- 
τιμῆσαι, μήτοι δὴ τὸν λυτρωσάμενον ᾿Αντισϑένην 7 τινα ἄλλον, οἷον ἕταῖ- 
pov ἣ φίλον. τὸν γὰρ αἴτιον ἡμῖν τοῦ εἶναι, ὅς ἐστιν ὁ πατήρ, χρὴ ὑπὲρ 5 

πᾶντας τιμᾶν χαὶ ἀνταποδιδόναι. ἃ μὲν οὖν λέγει ταῦτα ἐστι, τὸ δὲ 7 

μὴ ἑαλωχότι ἀπαιτοῦντι δὲ τοιοῦτόν ἐστιν’ ἄρά ye χἂν ἕάλῳ ὃ λυ- 
τρωσάμενος ᾿Αντισϑένης χἂν uy ἑάλῳ. ἀπαιτῇ ὃξ τὸ ὄφλημα, ἀποδοῦναι 

δεῖ τὸν [Πολέμαρχον, χαταφρονήσαντα τοῦ πατρός: 

σε 5» δὺς \ os » 

Ρ.116619 Ὅπερ οὖν εἴρηται, χαϑόλου μὲν τὸ ὀφείλημα ano- 
δοτέον. 

ra δὰ > \ ~ ~ yy v “᾿ > \ ~ a ~ \ \ 

[6 χαϑόλου ἀντὶ τοῦ μᾶλλον εἴληπται 7 ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς μὲν χαὶ 
΄ , > > ΄ὔ “ἊΝ >) , Fel ον» 

φείλημαι αἀποοῦῖβονυν. SAY ὁ ὑπέερτξεινηται Ἢ οοὐσις ov 
“ 2 a} οὐ κα “Δ 
ὡς ἐπὶ TO πλεῖστον τὸ 

yy fF > \ b) , vy 5 \ 

& χαλλιήόν ἐστι χαὶ ἀναγχαιότερον πρὸς ἄλλον χαὶ ov o7 τῷ χαλῷ, τουτέστιν ε 

5 

δὲ 

Ar 

ποτὲ a: ὁτὲ B 4 ὑπηρετῆσαι B: ὑπηρετεῖν a 8 δῆλον B: ἄδηλον a 15 δὲ B: 

χαὶ δ |. 19 γαριστέον Vat. 320: χρηστέον Ba 29. 30 ἣ μὴ B: 7 καὶ μὴ a et 

istoteles 32 χαταφρονήσαντα scripsi: χαταφρονήσαντος Ba 33 rhesis usque ad 9 ἂν | 

ἅ εἰσιν (p. 1165414) a 35 μᾶλλον ante 7 om. Ba et Arist. cod. Mb: ins. Arist. 

vu 
» Ig. 36 ὑπερτείνηται Ba: ὑπερτείνῃ Aristoteles 



ἼΤΩ MICHAEL. IN ETH. NICOM. IX 2 [Arist. p. 1165a3—14] 

10 

20 

\ INN 

μὴ πρὸς τὸν Gedaverxota τὴν δόσιν ποιήσασϑαι, ἤ ἕνεχεν ἄλλου χαὶ μὴ 148: 
΄ σ \ ~ nN σ. > we \ a7 4 2) ὦ 2 

τούτου ἕνεχα, πρὸς ἐχεῖνον ἢ Evexa ἐχείνου τὴν δόσιν ποιητέον, ἐῶντα ἐν 
~ Cs ΄ 

τῷ παρόντι τὸν δανειστὴν ᾧ ὀφείλεται. ἐνίοτε γάρ, φησίν, οὐδέν ἐστιν 
vy y ΄ πὸ ᾿ς» > 

ἴσον, ἥτοι δίκαιον, τὸν προύπάρξαντα χαὶ προευεργετήσαντα ἀμείψασϑαι, 
INN \ [4] ε 5 

ὅταν ὃ μὲν προὐπάρξας σπουδαῖον εἰδὼς πρὸς ὃν τὴν εὐεργεσίαν ἐποιήσατο, 

εὐεργέτησεν, αὐτὸς δὲ μοχϑηρὸς ee ὃ εὐεργετήσας. εἰ γὰρ χαὶ εὖ 
¢ 
( ie a 8 

’ὔ » 5s) ἣν > /~ 3 ~ ld >) , >] 

πεποίηχεν, ἀλλ᾽ οὖν ἀντίδοσιν πρὸς οὐ δεῖ γενέσϑαι. οὐ γάρ ἐστι 
ϑέμις ὕλην χορηγεῖν τῇ χαχία, ἀλλὰν “av eee “ay ἐπίορχος χἂν ἄδι- 

[4 ως °° , , ~ a " 

χός ἐστιν ὁ δανείσας, ὃ ὃὲ δανεισάμενος χρηστός, συμβῇ δ᾽ εὔπορον γε- 
νέσϑαι τὸν χρηστόν, δεόμενον δὲ τὸν μοχϑηρόν, οὐχ ἀντιδανειστέον, ὅτι 

λαβὼν ἀρνήσεται χαὶ χατομόσεται λαβεῖν μηδέν τι. 6 μὲν γὰρ φαῦλος 

δεδάνειχεν εἰδὼς ὅτι λήψεται πάντως τὸ δάνειον διὰ τὴν τοῦ δανεισαμένου 
2 ὩΣ ΣΝ Ge IN Ob! r 5) Qs fe 

ἐπιείχειαν, ὁ δ᾽ ἐλπίζων, μᾶλλον ὃ supe εἰδώς, ὡς οὐ λήψεται τὸ δά- 

VELOV, εἰχύτως οὐχ ἀντιδανείσει. οὐ μὴν οὐδὲ διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἀγνώμοσι 

χαὶ φαύλοις παρὰ τῶν εὐφρονούντων τετάξεται. εἴτε οὖν πονηρός ἐστι τῇ 
b} la a ΄ A ~ 5 ~ 

ἀληθείᾳ ὃ δανείσας εἴτε χαὶ δοχεῖ, οὐχ ἀντιδανειστέον αὐτῷ. οὐδὲ γὰρ 
" ye eyo? 5 \ 5 \ ly > ~ “pe \ DS) ἴσον τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ τὸν μὲν πονηρὸν δανείζειν ἐπιειχεῖ ἄξιον, τὸν ὃ 
> ~ \ \ \ Bee) \ \ Q. \ ~ SUNN Ἃ » 
ἐπιξιχὴ τὸ ἴσα χαι TA ALTA προς Tov Woy uy pov TOLELV, OUGELS GY AcCLWGELE. 

5, ἜΦΥ τῷ meee > “" "“ "7 

συμφέρει γὰρ τὸν πονηρὸν μᾶλλον ἐνδεῦ εἶναι 7 εὔπορον χαὶ ὄργανα χα- 
7 Ψ o 3. ΄ 3 ¢ \ \ , \ \ 

χουργίας ἐχειν. ὅπερ οὖν πολλάχις εἶπε, Of περὶ τὰ πάϑη xal τὰς 
_ 

πράξεις λόγοι ὁμοίως ἔχουσι. πάϑη λέγει ϑάρρη χαὶ φόβους, ἐπιϑυ- 

ULES αἀποστροφᾶς" πράξεις ὃς τὰ Ex τῶν ἐπιϑυμιῶν χαὶ λυπῶν χαὶ de ἄρρους 

γινόμενα, οἷον λυπηϑείς τις ἑαυτὸν ἀπέχτεινε, πάϑος ἣ λύπη, πρᾶ Gets τε 
AW -ὦ ΄ ἥ ς , ite RARE? aso ~ ΄ \ 

τὸ διαχειρίσασϑαι ἑαυτόν: χαὶ ἥσϑείς τις δέδωχε τῷ πένητι πρότερον μὴ 
sf , fe Ἂ 7 ~- Vv 

διδούς, πάϑος ἢ ἡδονή, πρᾶξις ἢ δόσις" χαὶ ὀργισϑεὶς ἔτυψέ τινα χαὶ φο- 

βηϑεὶς ἔρριψε τὴν ἀσπίδα, πάϑος ἢ ὀργὴ ual ὁ φόβος, πρᾶξις ἢ μαστίγω- 

σις χαὶ ἢ τῆς ἀσπίδος ἀποβολή. ἐπεὶ δὲ τὰ πάη χαὶ αἵ πράξεις περί 
τινάς εἰσιν, οἷον ἢ ὀργὴ περὶ τὸν ὀργίσαντα, ἤτοι περὶ τὸν αἴτιον γεγονό- 

τὰ τοῦ ΠΣ 1: τὸν ΠῚ χαὶ ἢ λύπη περὶ τὸν λυπήσαντα χαὶ 

ὃ φύβος περὶ τὰ φοβερά, ταῦτα δ᾽ ae χαὶ οἱ περὶ ταῦτα οἰ t εἰσὶν 
in, 

ἀόριστοι. τῶν γὰρ φοβερῶν τινὰ μέν εἰσι σφόδρα φοβερά, ἄλλα δ᾽ ἧττον. 

(η9 
a\ τ ’ ἵν, S\ S ~ fe Vv As > v 

TENA GE ἠρέμα, ἕτερα OF δοχεῖ μέν, οὐχ ἔστι δέ. τοιούτων 6 ὄντων οὐ 
δυνατόν ἐστιν ὡρισμένως εἰπεῖν, ὅτι τὰ μὲν σφόδρα φοβερὰ φοβήτοον, τὰ 

δὲ py τοιαῦτα οὐ φοβητέον. δεῖ γάρ τινων φοβερῶν χαίπερ λίαν ὄντων 

χαταφρονεῖν χαὶ ἀποϑανεῖν μᾶλλον ἢ φοβηϑῆναι. dst γὰρ ϑανεῖν 7 ἀρνή- 
{ Ἀ ¢ , ΑΝ > ~ ren Ξ >)! e Nie \ Ἐν = 5 

σασϑαι tov veov ἢ εἰπεῖν Oey av 7 πατρὶς χαὶ ὅπως ἁλῷ τοῖς πολε- 

υἵοις. ἀλλὰ χαί τινα ἠρέμα ὄντα φοβε ερὰ ὃ δεῖ φοβηϑῆναι, ὅταν αἰσχύνην 

φέρῃ τὸ μὴ φοβηϑῆναι, χαὶ ἐπί τινων μέχρι πολλοῦ ἀντιστῆναι, ἐπί τινων 
ΘΟ Ὁ ar ~ ~ ΄ / 3 v 

δὲ ἐπὶ δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν ἡδέων δὲ χαὶ λυπηρῶν ὁμοίως οὐχ ἔστι ὃδυ- (η΄ 

20 

Bo) 

40 

45 

3 οὐδέν ἐστιν Ba: οὐδ᾽ ἔστιν Aristoteles 20 εἴπε Β: εἶπον ἃ: εἴρηται Vat. 320 et 

Aristoteles 26 ἔῤῥιψε a: ἔριψε B 27 περί B: παρά a 28 περὶ scripsi: πρὸς 

Ba 30 περὶ prius scripsi: πρὸς Ba περὶ alterum B: πρὸς a 34 λίαν Β: 

ὀλίγων ἃ 37 ἀλλὰ χαί Β: ἀλλ᾽ οὔ ἃ 
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νατὸν ἀχριβῶς ὁρίσαι, ὅτι det ἐπὶ τοσοῦτον 7 ὀργισϑῆναι ἣ λυπηϑῆναι. 148: 
a~ 4 δ σ e δ᾽ “ \ δ “ Ἁ Ls ‘- 

δῆλον τοίνυν γέγονεν, ὅτι οἱ λόγοι οἱ περὶ τὰ Tay χαὶ tas πράξεις 
ὁμοίως ἔχουσι τὸ ὡρισμένον τοῖς περὶ ἅ εἰσιν. ἐπίσης yap εἰσιν 

αὐτοῖς ἀόριστοι ἣ δυσπερίληπτοι. | 

a ΄ + at ~ ᾿ 

σιν ὅοτέον, οὐδὲ τῷ 148v 
"» id] x ~ 

Ρ. 1165214 Ὅτι μὲν οὖν οὐ ἃ 
πατρὶ τὰ πάντα, χαϑάπερ οὐδὲ τῷ Διὶ ϑύεται, οὐχ ἄδηλον. 

μ ’ , > ΄ n Ὥσπερ, φησίν, οὐ πάντα ϑύεται τῷ Att (παν γάρ τινα ἃ οὐ Deurtoyv 
al ~ q ~ , κ Vas v 

ἐδόχει τοῖς “λλησι ϑύειν τῷ Διί: χύνας γὰρ καὶ ὄφεις χαὶ GAN ἄττα 
δ 7 

πολλὰ ἀνόσιον ἐδόχει ϑυσίαν προσφέρειν τῷ Διὶ πατρὶ χαϑ᾽ “Ἕλληνας ὄντι 10 | ‘ 

3 is ~ ~ 7 ~ 5 v 

ἀνδρῶν te ϑεῶν te), οὕτως οὐδὲ τῷ πατρὶ πάντα ἀποδοτέον. οὔτε γὰρ 
> \ wv ΄ ~ 5 ~ ~ ~ ~ 

εἰ πρὸς ἄρνησιν ἡμᾶς ἐγχαλεῖται tod ζῶντος ϑεοῦ, πεισόμεϑα αὐτῷ οὔτε 
- ‘x ~ » ΄ 5» 3 > 

πατρίδα προδοῦναι ἀναγχάζοντι, GAN ἐχεῖνα ἀποδώσομεν ἃ πατρὶ χρεὼν 

Q. > 8 =< Mn Ἔ ev, τιμήν, ϑεραπείαν σώματος, ἐπ τ ἅπασαν ἄλλην. οὔτε οὖν 
τῷ πατρὶ πάντα ἀποδοτέον οὔτε τὰ αὐτὰ πᾶσιν ἀπονεμητέον. οὐ γὰρ 15 

ὅσιον τὰ αὐτὰ ἀπονέμειν παισὶ χαὶ ἐφήβοις καὶ ἀνδράσι χαὶ γέρουσιν, ἢ 
σπουδαίοις χαὶ φαύλοις, GAR ἕχάστῳ τούτων τὸ προσῆχον. χαὶ δείχνυσιν 

ἐπὶ παραδείγματος, τίσι τίνα ἀπονεμητέον. εἰς μὲν γὰρ τοὺς γάμους φησὶ 
_~ \, ~ νι A oa \ ΄ ε Sten civ χαλεῖν τοὺς συγγενεῖς, ὃ δὴ ual γινόμενον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βλέπομεν. 

‘ ΄ \ ΄-Ψ > > >) aN τοὺς τοιούτους δὲ χαὶ εἰς τὰ χήδη ἀχτέον (χήδη δ᾽ εἰσὶ τὰ πρὸ τοῦ γά- 

μοῦ συναλλάγματα), τοῖς 6& πατράσι τροφὴν 100% γεῖν ἕως ἂν ζῶμεν, ὅτι 
Ἂ \ >] \ e ΄ > 

χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ὀφείλομεν. ὡς γὰρ ἐπὶ δανείων μέχρις Exe -ῷτο νου ὀφείλο- 20 
΄, \ o ᾿ - ΄ o > \ 

μὲν μέχρις ἂν τὸ δάνειον ἔχωμεν, οὕτω χαὶ τοῖς πατράσιν. ἕως ἂν ἐσμὲν 
> ‘5 v ? a7 \ + 

ὀφείλομεν ἔχοντες παρ᾽ αὐτῶν χαϑάπερ τι daverov to ζῆν χαὶ εἶναι. χα! 
΄ , 5 , ΄ > ~ > 

χάλλιόν ἐστι, φησίν, ἡμῖν ἐπαρχεῖν τοῖς γονεῦσιν αἰτίοις οὖσιν Ἡμῖν τοῦ εἶναι 
~ [κα ~ ΄ ~ { % Ἁ ΄ ~ \ ΄ > Ὁ ὦ \ \ ¢ ΟΝ 

Ἢ ἡμῖν ἑαυτοῖς. Beds γὰρ ἡυῶν χαὶ ὁ πατήρ ἐστι. δεῖ GE τὸν ὕεον 
“ ~ >] , = ζ΄ Ἁ - > ’ ~ γε} a 

ἡμῶν ἐπίπ aoe τίϑεσϑαι χαὶ τῆς ἐχείνου τιμῆς φροντίζειν χαὶ ϑεραπείας. 

τιμητέον οὖν τοὺς πατέρας ἴσα χαὶ Dew, πλὴν οὐ πᾶσαν τιμὴν ἀπονεμη- 
΄ \ \ 5.5 ΄ ΄ v ~ ΄ = 

τέον πατρὶ χαὶ μητρί, ἀλλὰ τὴν Exdotw πρέπουσαν οὔτε πᾶσαν THY πρέπου- 2% 
» (ὦ A 4 2 ~ \) " , >| ea) -- Ἃ ~ , ~ 

σαν τῷ πατρὶ τιμὴν χαὶ τῇ μητρὶ ἀπονέμειν χρὴ OUT αὖ THY TH pyTPL τῷ 
4 >> d! \ ~ \ a! πατρί, οὐδὲ τὴν τῷ σοφῷ τῷ πατρὶ ἣ τῇ μητρί. πατρὶ μὲν γὰρ συνελϑεῖν 

ae: mat 5 ad ‘ ὃ \ Vv ‘ 5 { γι ᾿ ’΄ Ἔ { ἜΣ μ ἐα 5 

εἰς τὸ βαλανεῖον χαὶ ἀποσμῆξαι χαὶ τἄλλα τὰ εἰωϑότα γίνεσθαι τοῖς λουο- 
\ ») . ΄ ~ Ἁ ., ~ ‘ >) 

μένοις ποιῆσαι χαὶ πρέπει χαὶ χαλόν gout, τῇ μητρὶ δ᾽ ἀπρεπὲς zat ov 

χόσμιον" τόν τε σοφὸν τιμᾶν ὡς μεγάλα χαὶ ϑαυμαστὰ Ἐν τὸν πατέρα ᾿ ia ‘ ei! ‘ ϊ 
ε v ΒΡ ΄ >) c , mils 
ὡς αἴτιον τοῦ ζῆν, τὸν πρεσβύτην δὲ ὑπαναστάσει xual προχαϑεδρία. 

- ΄ ΄ , ἐς Εν ΄ ΄ ow “ 

εἴ γάρ σε ϑεασάμενον πρεσβύτην διϊόντα εἰ τύχῃς χαϑήμενος ἐξαναστῆναι. 
~ lg a. ξ΄ , , ~ Ae 

ὅτι χοσμιώτερός ἐστι God. ἔστι GF χοσμιώτερος ὡς προτερὸν σοῦ τῷ %Od- 

5 δοτέον B: ἀποδοτέον ἃ et Arist. 6 τὰ B: om. a et Arist. rhesis usque ad οὔτω 

διοριστέον (p. 1165435) a 11 ἐγχαλεῖται B: ἐχχαλεῖται a 12 πατρίδα B: πατρίδι a 

28 ἑχάστῳ a: ἐχάστου Β Vat. 320 secutus οὔτε πᾶσαν τὴν πρέπουσαν inserui, καὶ 

(post τιμὴν) delevi οὔτ᾽ αὖ τὴν pro οὐ ταύτην scripsi, τῷ πατρὶ adieci 32 πρέπει 

πρέπον ἃ 35 τύχης Β: τύχῃ ἃ 36 πρότερον B: πρότερος a 
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μῳ γνωρισϑεὶς χαὶ χατὰ thy ἐν τῷ χόσμῳ τάξιν ἑαυτὸν τάξας χαὶ xocuy- 148v 
τ ‘ \ ~ 344 ee ΄ὕ 

σας. οὗτοι γὰρ χαὶ χυρίως εἰσὶ πρεσβῦται, GAN οὐχ οἱ δίχην βοσχημάτων 
of \ δ S ~ >. 5 ‘ ΄ 

χαὶ χατὰ τὸν Σαρδανάπαλον διαζῶντες. πρὸς δ᾽ αὖ ἀδελφοὺς χαὶ ἑταίρους 
, a) Ve ~ ΄ ων. A 

(λέγει δ᾽ ἑταίρους τοὺς τῆς αὐτῆς μ τον τος παιδεία: χαὶ τὰ αὐτὸ συμ- 

5 φιλοσοφήσαντας), πρὸς δὴ τούτους ἔχειν δεῖ παρρησίαν χαὶ πάντων χοι- 
> ‘ , ‘ ~ νότητα. εἰ γὰρ χοινὰ (th) τῶν ἀληϑῶν φίλων, πῶς οὐχὶ χαὶ τὰ τῶν 86 

~- 

bind -ς " ἄν» OS ΄ ΄ ΄ 4 

ἀδελφῶν; ὥστε εἰ πάντα χοινά, παρρησιάστέον χα ἐπιτιμιητέον χα! διηρ- 

ϑωτέον zat τὸν ἀδελφὸν χαὶ τὸν ἑταῖρον, εἴ πῃ διαμαρτάνουσιν, εἰ δὲ 

"ἡ. ἀνάγχη συναπολαύειν τῆς ἐχείνων μέμψεως, ὡς χοινωνοὺς ἐν πᾶσιν 

10 ἐχείνοις ὄντας. χαὶ ἁπλῶς, φησί, πειρατέον πᾶσ! τὸ οἰχεῖον ἀπονέμειν, λο- 

γιζομένους ὅτι ὅδε ἐστί unt χρήσιμος εἰς τόδε χαὶ δεῖ με τιμῆσαι χαὶ 
ϑεραπεῦσαι διὰ ἀντιδόσεως ἀναλόγου, ὅδε δὲ σπουδαῖος χαὶ τιμητέον αὖ- 

» Ν / ΄ δ - , ~ Vv 

τὸν ἐπαίνοις χαὶ ὑπαναστάσει xal wet αἰδοῦς προπέμψαι, χαὶ τῶν ἄλλων 40 
σ᾽, Ἔν “Ἵν, » Ἂ ~ 9 τὰν τον ~ ~ " ~ 
ἔχαστον TOD ἤϑους ἀξίως, τοῦ ἐπιτηδεύματος, τοῦ βίου, τῶν ἔργων, τῶν 

\ 4 ~ , ~ ξ΄ ‘ 

ξρει TO ποιὰ TOOLS τῶν ουογενῶν χρη προσ- 
ἊΣ \ x 3 

15 éve ep} /ELMV. ταῦτα εἰπὼν Sie 
ν > X ie 4 Cc Ὁ ~ ’ 

φέρειν εἰς τιμὴν ῥαδία ἢ χρίσις. λέγοι δ᾽ ἂν ὁμογενεῖς ἣ τοὺς συμφυ- 
/ in ~ ~ ἌΞΩΝ ΄ ~ 

λέτας (ὁμογενεῖς yao τῷ ῥήτορι Δημοσϑένει πάντες οἱ [αιανιεῖς χαὶ ᾿Αἰ- 
[4 c 7 5 ~ I ΄ ΄ ~ 

σχίνῃ ot Κολυττεῖς) 7 πάντας ἁπλῶς τοὺς ἐν τῷ ἄστει χαὶ δμοπολίτας. 
rade Soa ae cs -Ὡ Nu γὴν ἜΣ τ ΕΣ ΡῈ > vi 

τῶν δὲ διαφερόντων, ἤτοι THY Wy ὁμογενῶν. ἐργώδης ἢ χρίσις. οὐ μὴν 
δ ζω αν 5 ~> 
20 διὰ τὸ ἐργῶδες ἀποστατέον, μᾶλλον ὃὲ πειρατέον χρίνειν τὸ ἐχάστοις 4 

9s 
OLXAELOV. 

Ξ » a) 3 \ ~ τ᾿ ss 

p.1165236 ἄχει δ᾽ ἀπορίαν χαὶ (wept) tod διαλύεσθαι τὰς φι- 
λίας ἣ py πρὸς τοὺς μὴ διαμένοντας. 

SNe ~ Fite 

Καὶ τὸ διαλύεσϑαι τὰς φιλίας χαὶ τὸ μὴ χαχὸν ἐδόχει τοῖς 8 ὃ ov ~ 

25 γὰρ ἢ φιλία ἀγαϑόν (καὶ γὰρ ὃ otlkos ayadov), ἢ 62 τοῦ Bae ano- 149r 

βολὴ xaxov, ἢ τῆς φιλίας ἄρα διάλυσις χαὶ ἀποβολὴ χαχόν. πάλιν εἰ τὸ 

βιάζεσθαι τὸν μὴ ϑέλοντα ae ἵν φίλον εἶναι χαχόν ἐστι, χαὶ TO μὴ δια- 

λύεσϑαι ἄρα τὴν φιλίαν χαχόν ἐστιν. ἔχει οὖν, φησίν, ἀπορίαν, πότε- 
pov διαλύειν χρὴ τὴν φιλίαν [φιλεῖν νος χαὶ ἀφίλους γίνεσϑαι τοὺς 

30 πρότερον ὄντας φίλους, οἷον εἰ ὁ μὲν στέργει τὴν φιλίαν χαὶ φιλεῖν βού- 
t 

> Ν 

λεται, ϑάτερος δὲ wy βούλεται φιλεῖν OnE ye Get χαὶ τὸν στέργοντα χαὶ 5 

ϑέλοντα ἀποσείεσϑαι χαὶ Topp τειν ἐπίσης τῷ μὴ ΕΘΝ ἢ Get στέργειν 
\ ΄ 

ϑατέρου μὴ ϑέλοντος; ual ἀπορήσας λύει λέγων, ἣ πρὸς υὲν διὰ τὸ χρή- 
δον 

σιμον χαὶ ἣδὺ φιλοῦντας οὐδὲν ἄτοπον διαλύεσϑαι μηχέτι ταῦτ᾽ ἔχοντας 

35 δι᾿ ἃ ἐφίλουν. εἰ γὰρ ὃ ἐραστὴς διὰ τὸ χάλλος ἐφίλει τὴν ἐρωμένην, 
ἀχαλλὴς δὲ νῦν ἐστι χαὶ μηδέν τι τῶν δόντων ἔγει, διαλυϑῆναι τὴν φι- i> bead | C29 | [ΠῚ 

λίαν οὐχ ἄτοπόν ἐστιν. ὁμοίως εἰ τὸν ἐραστὴν ἐπιλείψει τὰ γρήυατα, t i Ἐν 

ὃ διαζῶντες Β: διαζῶντα a 6 τὰ a: om. B 8 εἰ πη B: εἴπου a 15 ποίοις 

B: ποῖος a 17. 18 Aisyivy] immo Hyperidi 22 περὶ a et Arist.: om. B 

23 τοὺς B: om. a rhesis usque ad ἡ xaxovpyta (p. 1165b12) a 26 εἰ B; 

εἰς a 29 διαλύειν B: διαλύει a φιλεῖν βούλεται Ba: seclusi 
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ee Sie ae ee ᾿ τά ARTE Se eT ἔἕνεχεν αὐτὸν ἐφίλε ἢ ἐρωμένη ἢ χαὶ ἀμφοτέρους ape CAR ΤῊΝ μεν 149: 
ΣΝ \ ar ΄ ΄ . ~ ΔῈ ~ > , 

εἴδος, τὸν ὃξ ὁ ee λυϑήσεται πάντως ἢ φιλία τῶν φιλητῶν ἀπόν- 11 
~ Ἁ be | ‘ 

των. τοῦτο δὴ συμβήσεται χαὶ τοῖς διὰ τὸ χρήσιμον φιλοῦσιν ἀλλὰ τὰς 
΄ ον. ἢ ΄ ΄ 5 . wv " OF as 

μὲν διὰ τὸ HOD χαὶ χρήσιυον φιλίας οὐδὲν ἄτοπον Γ 7 χαὶ δίχα 
‘ 

>? ες δ αλύξαι Benet ΚΣ ee ; : 5 μέμψεως διαλύεσϑα!. ἐχείνῳ δ᾽ ἂν τῷ μὴ ἐμμένοντι ἐγχαλέσεις ἀναγχαί- 

ὡς 
\ ΄ > / ~ / 

ὃ ἐμμένων, τῷ αἀγαπῶντι τὸν ἐμμένοντα ἣ διὰ τὸ ἡδὺ ἢ χρήσιμον, 
5, ~ 

χρύπτοντι δὲ χαὶ προσποιουμένῳ GL ἀρετὴν χαὶ τὸ ἦϑος φιλεῖν, ὥσπερ ts 
, ΄ cer ~ x ὌΝ τὸ \ \ ny 5 ~ ~ ΄ 

Λυσίας ὃ ῥήτωρ φιλῶν τὸν Φαϊδρον διὰ τὸ χάλλος αὐτοῦ Boge eye ὡς 

εὐφυΐῦ χαὶ εὐμαϑῇ φιὰλε 
~ 
ι ν᾽ ἀποφοιτῶντι οὖν τῷ Λυσίᾳ χαὶ διαλυομένῳ τὴν 

10 πρὸς τὸν Φαῖδρον φιλίαν π᾿ τὸν PatBpov τοῦ χάλλους, διχαίως ἂν 

ἐγχαλέσειεν ὁ Φαῖδρος, ὡς διὰ τὸ χάλλος φιλοῦντι, προσποιουμένῳ GE διὰ 
τὴ 

.) \ > σ ~ \ > , QI, 
εὐμαϑὲς φιλεῖν. εἰπὼν ὃὲ ὅτι ἐγχαλέσειε δ᾽ ἄν τις, δηλονότι ὁ ἐμμένων 

τῷ NE διὰ τὸ FOV ἣ τὸ χρήσιμον, ὌΠ δὲ διὰ τὸ ἦϑος 
‘ >] , ~ ΄ 

pene oat πότε δεῖ ἑαυτῷ ἐγχαλεῖν χαὶ πότε TH μὴ ἐμμένοντι χαὶ 20 

15 λέγει, ὅταν μὲν διαψευσϑῇ τις χαὶ ὑπολάβῃ διὰ τὸ ἦϑος φιλεῖσθαι 

U7jGEv 
΄ - ~ Co NERY \ τς 5 > \ ~ > 

TL πράττοντος ὧν ποιοῦσιν οἱ διὰ τὸ ἦϑος φιλοῦντες ἀλλὰ πᾶν τοὺὐὺ- 
r ’ Ὁ Ὁ ~ ~ > 

ναντίον ἀναισχύντως ἁπτομένου ὧν οὐ δεῖ μελῶν χαὶ ὡς οὐ δεῖ, ola ποι- 

ely 
5s ; ε aie Εἰ 
εἰώϑασιν ot τὰς ἀϑέσμους πράξεις διώχοντες, 7 τὰ αὐτοῦ ἐχδαπανῶν- 
” ΄ , x 

tos ἢ ὑποχλέπτοντος ἣ εἰς ἑαυτὸν ἕλχοντος, οἷα on πάλιν ποιοῦσιν οἱ διὰ 
Ἁ 

20 TO 
΄ ~ oa ~ ~ 

χρήσιμον φιλοῦντες, ὅταν δὴ ταῦτα ὁρῶν οἴηται διὰ τὸ ἦϑος φιλεῖ- 
‘ 

c Ἁ ~ > wv >] μ᾿ ~ v 

ovat, ἑαυτὸν αἰτιῷτ᾽ ἄν χαὶ wy τὸν φιλοῦντα. ἐχεῖνος yap ἐκ τῶν ἔργων 25 
> 
Wy 

\ A wv > , . ἊΝ CoN N 

ἔπραττε δῆλον ἐποίει μὴ διὰ τὸ ἦϑος φιλεῖν ἀλλὰ τὸ ἡδὺ ἢ τὸ χρή- 
σ >\ od \ > ” \ σιμον. ὅταν δὲ φιλῇ μὲν διὰ τὸ ἡδὺ ἢ τὸ χρήσιμον, μνηϑὲν δέ τι δια- 

πράττηται ὧν ὃ εἰρημένος ἐποίει, διαλύῃ ὃς τὴν φιλίαν ὀψὲ ual μόλις διά 
\ 

“4 

\ ἊΝ ™~ 

25 τινων σημείων ἐχφήνας, ὅτι διὰ τὸ ἡδὺ 7 τὸ χρήσιμον ἐφίλει, χἂν ἐπει- 
~ ΄ ΄ c 5 ~ 7) ΄ 

ρᾶτο χρύπτειν τὸ πάϑος, tote δὴ οὐχ ἑαυτῷ Get ἐγχαλεῖν GAN ἐχείνῳ ws, 
5 ~ iC A > ~ 5 ~ > \ Ὁ) ΚΌΝ 

αἀπατεῶν! χαὶ ΡΝ διὰ τὸ ἦϑος φιλεῖν, φιλοῦντι GE μὴ δι αὐτὸ 
> NN ς᾽» Ν ΄ ΄ > ΄ " 
ἀλλὰ διὰ τὸ ἡδὺ 7 τὸ χρήσιμον. ὃ μὲν γὰρ πρότερον οὐχ ἠπάτα φανε- 80 

Ὺ \ , pos γὰρ ἣν οἷς ee διὰ τί ἐφίλει, οὗτος δ᾽ ἀπατῶν διετέλει vat δίχαιον 

30 ἐπι τιμᾶν, χαὶ μᾶλλον, φησίν, ἐπιτιμᾶν, 7 τοῖς τὸ νόμισμα χιβδηλεύ- 

οὔσιν, ὅσον περὶ τιμιώτερον ἣ χαχηυργία. ὅσον γάρ ἐστι φιλία 
ΔΛ ~ 

τιμιωτέρα νομίσματος, τοσοῦτον χαὶ ἢ περὶ ταύτην χαχουργία χείρων τῆς 

περὶ 
\ l4 \ > , Q/ Oo - > ΄ σ ΝᾺ 

τὸ νόμισμα. χαὶ δηλονότι χαϑέστηχεν, ὅτι ἐς ἀνάγχης ἕπονται δια- 
\ \ > 4 | ρος a 9 PN Vv | HE 2 \ 

φοραὶ χαὶ ἐγχλήματα πρὸς ἀλλήλους, ὅταν οὐχ εἰσὶν ὡς οἴονται, ὡς ἐπὶ 
= ~ | / ia Ν \ δ ὡς A \ *C¢ e 9\ 2 Fy. = ar 

35 τῶν εἰρημένων: ὃ μὲν γὰρ ᾧετο διὰ τὸ Fos φιλεῖσϑαι, ὁ OF ἐφίλει οὐ 35 
ie) pies \ ΄ Vv 9.) e> . ἊΝ 4 

δι᾿ αὐτὸ ἀλλ᾽ ὡς εἴρηται δι᾿ ἡδονὴν ἢ χρήματα. 

2, ὃ ἀπόντων Β: ἁπάντων ἃ 9 εὐφυᾶ Β 11 ἐγκαλέσειεν Vat. 320: om. Ba 12 εὐ- 

μαϑὲς B: εὐμαϑῇ a 16. 17 τοὐναντίον B: τοῦ ἐναντίον a 17 ἁπτομένου Vat. 320: 

ἁπτόμενον Ba 18. 19 ἐχδαπανῶντος Vat. 320: ἐχδαπανῶντα Ba 19 ὑποχλέπτοντος 

Vat. 320: ὑποχλέπτοντα Ba ἕλχοντος Vat. 320: ἕλχοντα Ba 20 οἴηται B: οἴεται a 

21 αἰτιῷτ᾽ ἄν Arist.: αἰτιῶτο B: αἰτοιῶται a 24 διαλύῃ scripsi: διαλύει Ba 26 οὐχ 

B: οὐχὶ a 27 φιλοῦντι B: φιλοῦντα a 31 ὅσον Ba: ὅσῳ Aristoteles περὶ B et 

Arist.: περὶ τὸ a 
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Ἃ ae ‘ 2 3 - ξ Ρ.1168018 Εὰν δ᾽ ἀποδέχηται ὡς ἀγαϑόν, τὸ δὲ γένηται μοχϑη- 149: 
> ~ > v 4 

pos xat δοχῇ; ap ἔτι φιλητέον; 

Τὸ καὶ Goxet ταὐτόν ἐστι τῷ ἢ δοχεῖ: ὃ δὲ ζητεῖ τοιοῦτόν ἐστιν. ἐὰν ο 

φιλοῦντες ἀλλήλους ἦσαν ἀγαϑοί, εἶτα συνέβη ϑάτερον γενέσϑαι φαῦλον ἢ μὴ 
ee ρον oh ~ / \ ’, x pA ‘> ΄ 

5 δοχεῖν ὃὲ φαῦλον γεγονέναι (πολλοὶ γάρ τινες, μὴ ὄντες τοιοίδε τινές, οἷον 

φαῦλοι ἢ σπουδαῖοι, δοχοῦσιν εἶναι τοιοῦτοι), εἰ δὴ συμβήσεται τοῦτο, στέργει 
Ἁ >) ΄ nn a \ l4 > ΄ -- ~ 

ὃ: 0 es ἢ δόξας πονηρὸς γεγονέναι τὴν φιλίαν, Apa γε Goxet χαὶ τὸν 
a f Ἃ S Se ΄“ 4 

εἶχε φιλίαν 7 διαλύσεται; ὃ μὲν σπουδαῖον ἔτι στέρ ργειν τὴν πρὸς αὐτὸν ἣν 

3 

R οὖν ζητεῖ τοιοῦτόν ἐστι" λύει δὲ λέγων ἡ οὐ δυνατόν, τουτέστιν ἢ ἀδύνατον 
ae \ 2. ~ Sinks ~ - 

10 τὸν σπουδαῖον φιλίως ἔχειν πρὸς τὸν πονηρόν; οὐδεὶς γὰ tT χαχὸν οὐδ᾽ Sas [Ὁ] 
-G 

= => Σ [0] 

3 , ~ >] 

ὀρέγεται τοῦ χαχοῦ. ἀλλὰ πᾶς τοῦ ἀγαϑοῦ ἐπιϑυμεῖ χαὶ τούτου ὀρέγεται 
A ‘ ~ ΄ - ~ 

χαὶ τοῦτο διώχει. χαὶ γὰρ χαὶ ol τὸ χαχὸν διώχοντες ual φιλοῦντες οὐχ 
CS - ao 355? Co ᾿Ξ Qt ἔπη τ A SEE ΚΞ 5 . 

WS “xAXOY GAA wes ἀγαθὸν περιξπ τοῦσι χαι AOTACOVTAL. 2) φιλητέον οὖν 

\ , ἣ ὦ x 5 , > 7 - 

τὸ πονηρόν: δεῖ γὰρ μὴ φιλοπόνηρον εἶναι μνηῦ ἐξομοιοῦσϑαι φαύλῳ" 
5 > ~ ΒΕ P ~ ~ > ~ 

15 ἀναγχαῖον 6° ἐστὶν ἐξομοιοῦσθαι συζῶντα χαὶ συνδιάγοντα μετὰ πονηροῦ. 
ΣΕ \ > Qt \ ΄ IEA ΄ ΘᾺ oY ΄ ~ > ΄ - ~ 

et ὃς χαὶ ἀληϑὲς TO ὡς Ast ὁ ὑεὸς τὸν ομοῖον Tap ὁμοῖον ἄγει, πῶς 
:»Ρ 9 ΄ ΄ \ ΄,ὔ > 5 > a x Vv 

οἷον TE TAVAVTLA χαχιᾶν AGL ἀρετὴν φιλίαν ειναι; εἰπῶν ὁ GTL TOY ETL 

- > 
! 

΄ Ὁ 5 > . 

WEVOVTA GO ODOGLOY οὐ δεῖ φιλεῖν τὸν ex σπουδαίου εἰς φαυλότητα ἐχχυλι- 

5S ~ > ‘ ~ , | ~~, . 

σϑέντα, ἐρωτᾷ dp’ εὐθὺς χαὶ dua τῷ γενέσϑαι | φαῦλον διαλύειν χρὴ 149% 
ι ῃ ‘ 

x. 7 a” Ν 4 5 ~ * a> ‘ 

20 THY φιλίαν ἣ διατηρεῖν μέχρι πολλοῦ ἢ ὅλως τινός. χαὶ ἐρωτήσας ἀπο- 
ΕἾ ον 5 , 4 ~ 

upivetat λέγων, ἢ οὐχ εὐθὺς διαλυτέον ahha πειρᾶσϑαι exavoptooy χαὶ 
μὲν ἔχει ἐπανόρϑωσιν, ( συ 

» ΄ > ~ ΄ 3/8 \ 5 “ 

ἐπάγειν ἀπὸ τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ βελτίονα. χα 
“αν A “ A ‘ > “» , 

βοηϑητέον μᾶλλον εἰς th ἦϑος χαὶ to γενέσϑαι οἷος ἦν πρότερον ἀγαϑὸν 
", , ied ‘ , ~s 

ἥπερ εἰς χρήματα (ὅσῳ γὰρ Py ἡ ἀρετὴ χρημάτων, τοσούτῳ μᾶλλον 
\ A Ἃ > >) , 

βοηϑητέον εἰς τὴν xt τ αὐτῆς χαὶ ἀνάληψιν) ἣ εἰς τὴν οὐσίαν χαὶ τὰ Ὁ qn 
᾿ o ~ OF Ay Ny OE ΄ ἘΞ τῷ ΑΙ 

χρηματα χαὶ OTL οἰχειότερον 7 ἀρξτὴ τ Baier: | τὰ JL PUY. St μὲν 

5 , “} > > x Ip 3 

οὖν ἔχει ἐπανόρϑωσιν, βοηϑητέον, εἰ δ᾽ ἀνίατος ἔστι τὴν A aa Gua 

ὃια 
‘ 

5 

> ‘ ΄ aA “4 > \ > 

λυτέον, μετὰ thy βοήϑειαν δηλονότι. εἰπὼν δ᾽ ὅτι ἀνιάτως ἔχοντος 
ERNE Ooh Pepe) err iT) Coes lav, ὅτι μἢ πλημμελὴς ἢ τῆς 

, Ἁ » 5 

λυτέον τὴν OL λύσεώς ἐστι προτροπή, ἐπή- 
" +# 5 [4 ~ 

30 yaye δόξειε ἂν 6 διαλυόμενος μηδὲν ἄτοπον ποιεῖν. 0 
Ἀν ~ “᾿ς ~ 5» a 5 3 7 

τῷ φαύλῳ φίλος ἣν ἀλλὰ τῷ σπουδαίῳ, ὥστε οὐχ ὃν ἐφίλει ἀποβάλλεται, 
» , ΄ 

οὐδ᾽ ᾧ φίλος ἣν τοῦτον ἀποστρέφεται, GAN ὃν οὐχ ἐφίλει τοῦτον ἀποφεύγει. 10 

Ἕ εἰς GN! νύ " > ΄ © a? ἋΣ ΄ Ζ Z ἊΣ 2 " 

p- 1105 029 Εἰ δ᾽ ὁ μὲν διάαμένοι, ὁ ὃ ἐπιειχέστερος γένοιτο “aL 

πολὺ διαλλάττοι τῇ ἀρετῇ. 

ἌΝ o τι + ΄ \ , , ~ σ᾿ ry ΚΗ ν ΕΙΣ 

35 Εἰπὼν ὅτι διαλυτέον τὴν φιλίαν ϑατέρου τῶν φίλων φαύλου γεγόνοτος, 

1 τὸ δὲ γένηται Ba: γένηται δὲ Arist. 2 rhesis usque ad ἀνασῶσαι ἀφίσταται (p. 1165>22) ἃ 

3 δοχεῖ Ba et Arist. cod. Kb: Goxq Arist. vulg. 4 φαῦλον γενέσϑαι a 5 δοχεῖν B 

δοχεῖ a 16 παρ᾽ Β: πρὸς a cf. Homer. Od. p 218 18 σπουδαίου B: σπουδῆς a 

20 τὴν φυλίαν χρὴ a 29 ἐπάγειν a: ἀπάγειν B 23 ἀγαϑὸν B: ἀγαϑὸς a 30 μηδὲν 

Ba: οὐδὲν a 33 rhesis usque ad διάλυσις γένηται (p. 1165%36) a 

45 
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2 ~ ἘΝ ee b] ~ Vv a \ a > x C ΄ 

ἐπανερωτᾶ, EAV ἀμφοτέρων ἐπιειχῶν OYTWY, ὃ μὲν διαμένοι οἷος ἦν, ϑα- 149v 

is 
> ee — a Ἔν SSA ΨῚ a se ΚΑ ΣΤΟΝ ὩΣ ἘΠῚ —™ Η͂ 

SY τῇ τοιαυτῇ ξπιοῦσει χρήσεται, ὡς χαι TOWTY CAM τῷ μὴ 
΄ τ lad δ “Ἢ. ᾿ , 

χότι δ' οὕτω μέγα ἐπιδεδωχώς; χαὶ ἐπανερωτήσας ἀποχρίνεται 
- ταν ΄ Ὺ 5 τοῦτο, λέγων ἣ οὐχ" ἐνδέχεται φίλον εἶναι τὸν οὕτως εἰς ὕψος ῦ 

21 [4 ~ ΄ ΄ ΜΝ 

ἐληλαχότα TH ATW ποὺ μείναντι, χαὶ πιστοῦται τὸ μὴ ἐνδέχεσ 
»"» 

ΡΝ Δ oe ee A 7 
STLOOLY) χαι πολλῷ STLSELASSTEONS ἵξνοιτο, apa 21 

AGSTYS 
- 

at τοὺς 

οὕτω πολὺ διαφέροντας φίλους εἶναι ἀπὸ τῆς τῶν παίδων φιλίας. δυοῖν 
aan = > ΄ ΝΜ Ἐπ}. >» 5 Gee ΨΙ a ἢ ΄ - a 7 

γὰρ TaALaory φίλοιν OVTOlY, εἰτὰ ανὸρωῦὕεντοιν, OG WEY WEVOL παις τὴν οια- 25 

γοιαν, 6 ὃξ οἷος χράτιστος, τουτέστιν ὁ δὲ χάλλιστος χαὶ BEA 
10 πανάριστος, πῶς εἶεν οὗτοι φίλοι μήτε τοῖς αὐτοῖς χαίροντες 

αὐτὰ ἀποστρεφόμενοι χαὶ μισοῦντες; οὐδὲ γὰρ περὶ ἀλλήλο 

ὑπάρχει αὐτοῖς, ἤτοι οὐδὲ γὰρ δυνατόν ἐστιν, ὃ δοχεῖ τῷ 
- 

6b 7 λυπηρόν 7 ὅλως φιλητὸν 7 μισητὸν εἶναι, τοιοῦτον δοχε 
3 

τιστος χαὶ 

WITS τὰ 
‘ 

~ > 

υς ταῦῦ 

χρατίστῳ 

ἵν χαὶ τῷ f 
παιδὶ τὴν διάνοιαν ὄντ'. δίχα ὃὲ τοῦ ταὐτὰ αὐτοὺς φιλεῖν 7 μισεῖν χαὶ 

15 διώχειν χαὶ φεύγειν συνεῖναι ἀλλήλοις χαὶ συνδιημερεύειν χαὶ συζῆν οὐχ 80 

Vv 5 Ἁ σ΄ Ὶ Νὅ δ᾽ ‘y ° 

ἔχει, ἀδύνατόν ἐστι τοὺς οὕτω πολὺ διαφέροντας ὑπο εἶναι. 
" ᾿ 

‘ 4 > a) 5 

hot μὲν οὐχ ἔσονται, φησίν. apa οὐδ᾽ ἀλλοιοτέρως πρὸ | t 

παῖδα. ὃ χράτιστος ἕξει, ἀλλ ἐπ ans διαχείσεται πρὸς α 
> 

uf ὃ 

ε , yas σι 2 
20 χάνει χαὶ πρὸς τοὺς OWOLODS αὐτῷ, οις OVOETOTS GLANS SY 

παντῃ πάντως ἀμνήμων ἔσται τῆς ποτε ouvyvetas χαὶ φιλίας: 

~ ~ ΄ > δα 7 ΝΙΝ ~ > or 

οἷόν τε, ywpls Ge τοῦ συζῆν φίλους εἶναι ἀδύνατον. εἰ Ge ταῦϑ᾽ οὕτως 
΄ on \ ΄ 

ἀλλὰ φί- 

τὸν τὴν διάνοιαν 

τ ων τυγ- 

γόνει, χαὶ 

χαὶ λέγει 
- ΄’ 5 Ἁ ’ὔ ΄ ‘ 

χαὶ πρὸς τοῦτο, ὅτι οὐχ ἐπιληστέον πάντῃ ἀλλὰ τες ἐχείνης χαὶ Bd 

χαϑάπερ οἰόμεϑα βέλτιον εἶναι φίλοις χαρίζεσϑαι 7 ὀδνείοις 
‘ 

/ 

χαὶ ζῴοις 

ἀλόγοις, οὕτω χαὶ τοῖς πτ ποτὲ φίλοις διὰ τὴν τότε φιλίαν 

τῷ σι RQ. 4 [ω] < [0] ΕΣ = a On, ο 5 a 

ἐὰν δὲ uh Ge ἀρετῆς ὑπερβολὴν ἢ τῆς φιλίας γέγονε διάλυσις 
C μέγεϑος τῆς ϑατέρου xaxlas χαὶ πονηρίας, δοτέον τι τῷ πονηρῷ. οὐ γὸ 

δεῖ τὴν χαχίαν, ὥσπερ εἴρηται, ἐνισχύειν χορηγοῦντας ὄργανα, 
~ tom ΄ "4 \ wv > ΟΡ { 

μᾶλλον τρόπῳ χαϑαίρειν χαὶ ἄπραχτον ἀπεργάζεσῦϑαι. 
ῃ 

yD 5 > , ε 

80 p. 116641 Τὰ φιλικὰ δὲ Φ:ρὸς τοὺς φίλους χαὶ οἷς αἵ φιλίαι δρί- 
ake En pret Sar Covtal, εοὐχεν Ex 

19 \ >. \ ΄ fy s \ ΄ > ΄ 

Εἰπὼν ὃὲ τὰ φιλιχά, σαφηνίζων τίνα τὰ φιλιχά, ἐπήγαγε 

vy N~ ἃ gps ~ X > ΄ pid δ 

τοι ὅὁποῖόν τι Get διδόναι TW τὴν OLAVOLAY GYTL παίιοι. 

ἀλλὰ διὰ 
‘ 

(η΄ Ὁ 
\ >I 

παντι O 

40 

΄ 

ee κ- A 
Ss 

Φ [Δ] ( ἘΣ Cc εὶ - co vy Oy ra a j Pa 
ς ς: (ἢ. < R 

χαὶ οἷς 
΄ , ΄ (ζι ».»: \ - i = 3 \ a oe , \ 

at φιλίαι opt COVTGAt. EOTL OF TO οριςονται ταῦτον τῷ γνώριμοι χαὶι 

ΧΆ ΄, \ ὙΝ ΄ o σ Ἃ \ > ΠΟΥ, 

διάδηλοι γίνονται. ὅταν {4p LOWILEY τινά OTL GOA ἂν χαὶ οἱια βούληται 

35 ἑαυτῷ παρεῖναι ἢ γενέσϑαι, τοσαῦτα χαὶ τοιαῦτα ϑέλει χαὶ ἐπείγεται χαὶ 

τῷδέ τινι προσγενέσϑαι, φίλον ἐχεῖνον εἶναι πιστεύομεν τοῦδέ τινος. πό- 50 

1 διαμένοι B: διαμένει ἃ G μείναντι B: μένοντι ἃ 12 ὑπάρχει Ba: ὑπάρξει Arist. 

13 δοκεῖν B: δοχεῖ ἃ 28 ὥσπερ εἴρηται] p. 412,8 30 πρὸς Ba: τὰ πρὸς Arist. 

vulg.: χαὶ πρὸς Arist. cod. Ob 31 ἑαυτοὺς B: ἑαυτὸν a et Arist. rhesis usque 

ad ἐπιεικεῖ ὑπάρχει (p. 1166411) 94 βούληται a: βούλεται B 36 τοῦ δέ τινος Β: 

δέοντος ἃ 
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10 

30 

Dev δηλονότι φίλος ἣν ὃ ᾿Αχιλλεὺς τῷ Πατρόχλῳ 7 2x τοῦ βούλεσϑαι 149» 
x ? ΄ Ο \ > 3 ~ v ‘ ~ \ A ¢ 

tov ᾿Αχιλλέα ὅσα χαὶ οἷα εἶχε, τοσαῦτα ἔχειν χαὶ τοιαῦτα χαὶ tov Πά- 

Tpoxhov; τὸν οὖν βουλόμενον χαὶ σπουδάζοντα ἄλλου ἕνεχα τὰ ἀγαϑὰ 
ἊΨ \ ~~ 2 / ing a >) { PS δι Ἁ ἧς ΄ A sg ~ fv ’ 

χαὶ τῆς ἐχείνου ἕνεχα εὐπαϑείας χαὶ σωτηρίας, τὸν οὖν ταῦτα βουλόμενον 
΄ > ΄ roa ~ 

φίλον εἶναι πιστεύομεν ἐχείνου, ᾧ ταῦτα παρεῖναι 7 γενέσϑα: βούλεται, 

ὃν δὲ βουλόμενον χαὶ χαίροντα εἶναι τόνδε τινὰ χαὶ ζῆν χαὶ εὖτυ υχεῖν 

τῷ συντρυφᾶν χαὶ συνήδεσϑαι χαὶ συναπολαύειν τῶν προσόντων 150τ 

χαὶ ἐπιγινομένων ἀγαϑῶν οὐ φίλον φαμὲν ἀλλὰ χόλαχα χαὶ ἐρασιχρήμα- 
ΕΞ \ 5 ‘4 Ἁ Vv Ὑ ru, Ἂ I 4 a7 / an ~ τον χαὶ λαίμαργον χαὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. τὸ prea lente δέ, φησί, καὶ ζῆν 

αὐτοῦ ἕνεχα μάλιστα πεπόνϑασιν αἱ μητέρες. φιλοῦσι γὰρ εἶναι χαὶ ζῆν 

χαὶ εὐτυχεῖν τοὺς παῖδας δι᾿ αὐτοὺς χαὶ ἕνεχα αὐτῶν, μηδέν τι Πρ. αὗ- 
\ S ~ ΡΣ ~ , c 

τὰς ὠφελοῦντας. ἀλλὰ xat τῶν φίλων, φησίν, OL προσχεχρουχότες, 5 
AEN wom 9. Ὁ ΄ S\ 5Ὰ ΄ 4 > 

χαίΐπερ υμηδὲ συζῶντες WAGE συνδιημερεύοντες μηδὲ ἀλλήλοις συνόντες διὰ 

τὴν γεγονυῖαν διαφορὰν χαὶ ug tec χαὶ οὗτοι χαίτοι οὕτως ἔχοντες 

βούλονται ἀλλήλους χαὶ ζῆν xat εὖ ἔχειν χαὶ χαλῶς διάγειν. αὕτη γάρ 

ἐστιν ἢ ἀληϑὴς φιλία χαὶ οἱ ὄντως φίλοι ἐχεῖνοι οἱ βούλονται τὰ ἀλλήλων 

ἀγαϑὰ ἐχείνων ἕνεχα, xv uh συνῶσιν ἀλλήλοις. ὅ τε γὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
ἐβούλετο παρεῖναι τῷ Ilatpoxkw τὰ ἀγαϑὰ τοῦ [[ατρόχλου ἕνεχα χαὶ ὃ 

΄ ~ “ - τὸ od} 5 ~ 

ΠΠάτροχλος τῷ ᾿Αχιλλεῖ τοῦ ᾿Αχιλλέως ἕνεχα. ταῦτα εἰπὼν λέγει, τινὲς 10 
μὲν φίλον λέγουσιν ἐχεῖνον εἶναι τὸν βουλόμενον χαὶ πράττοντα τὰ 

ῳ > ΓΑΙ τὸ , σ O ΄ ~ wv 

ἀγχαϑὰ 7 τὰ φαινόμενα ἀγαϑὰ ἐχείνου ἕνεκα, ὃν λέγει φιλεῖν. ἔστι 

δὲ τὸν πράττοντα τὰ ἀγαϑὰ ταὐτὸν τῷ πάντα ποιοῦντι χαὶ πραγμα- 

τευομένῳ. ὅπως παρῇ τὰ προσόντα, ἐπιγένηται δὲ τὰ ἀπόντα τῷ φίλω 

ayaa. τινὲς μὲν τοὺς τοιούτους λέγουσιν εἶναι φίλους χαὶ τούτοις ὃρί- 

ζονται τὴν φιλίαν, τινὲς dé φίλον λέγουσι τὸν συνδιάγοντα τῷ φιλου- 

μένῳ χαὶ συνόντα χαὶ τὰ αὐτὰ αἱρούμενον ἐχείνῳ παρεῖναι ἃ χαὶ ξαυ- 1 

τῷ" τὰ αὐτὰ δηλονότι χαὶ οὗτοι τοῖς εἰρημένοις λέγοντες. ἄλλοι δέ, φησί, 
φίλον λέγουσι τὸν συναλγοῦντα χαὶ συγχαίροντα. τὸ συναλγεῖν δὲ 

χαὶ συγχαίρειν πρὸς τοῖς εἰρημένοις ὑπάρχει μάλιστα ταῖς μητράσι. τούτοις 

δὴ πᾶσιν ἣ τισὶν ἣ τ τούτων πάντες τὴν φιλίαν δρίζονται, τούτων δὲ 

ἔχαστον τῷ ἐπιειχεῖ ὑπάρχει, τουτέστι τῷ πράττοντι τὰ ἀγαϑὰ τοῦ 

φίλου Evexa, τὸ βούλεσϑαι εἶναι χαὶ ζῆν, xdv μηδὲν ἀπ᾿ αὐτοῦ ὠφελεῖσϑαι 

μέλλῃ, τὸ συναλγεῖν χαὶ συγχαίρειν, τὸ συνδιάγειν χαὶ συνδιημερεύειν ἐϑέ- 20 

λειν. πάντα ταῦτα τῷ ἐπιειχεῖ ὑπάρχει πρὸς ἑαυτόν. ὃ γὰρ ἐπιειχὴς φί- 

5 “-" c ~ , ~ ε ~ c ~ 3542 

hos ὧν ἑαυτῷ μάλιστα (οὐ yap πᾶς ἁπλῶς ἑαυτὸν φιλεῖ, GAN ὁ τὸ λο- 

γιζόμενον ἑαυτῷ τρέφων, οἷς πέφυχε τρέφεσϑαι) φιλῶν οὖν ἑαυτὸν ὃ ἐπι- 
\ \ 

Stays χαὶ τὰ ἀγαϑὰ Eavtod Evexa πράττει xal συνήδεται ἑαυτῷ τὰ χαλὰ 
, \ 5 ~ ὦ > Q7 ~ σ >. 

πράττων χαὶ συναλγεῖ δέ, εἴ πῃ συμβαίη μηδέν τι δέον πρᾶξαι. ὅτι δὲ 

Ω 2 τὸν Vat. 320: ὅταν Ba 3 τὸν οὖν B: om. a ee B: φασι a 11. 12 αὐτὰς a: 

αὐτὸν B 12 ὠφελοῦντας a: ὠφελοῦντα B 14 χαίτοι οὕτως ee corr. eX zat τοιούτως 

B: 
29 

καὶ τοιούτως ἃ 16 ἡ Β: om.a 19 λέγει geminat B 21 ἀγαϑὰ Ba: om. Arist. 

. 23 πραγματευομένῳ a: πραγματεύομεν B 32 εἶναι B: χαὶ εἶναι a 32. 33 xdv— 

véehAy B: χαὶ --- μέλλει a 09 ἑαυτῶ B: ἑαυτοῦ a 36 φιλῶν Vat. 320: φίλον Ba 
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, ΄ Q ὧἱ > φ ~ \ ΄ Se 25 é \ ~ \ - wovos 6 σπουδαῖός ἐστιν ἑαυτῷ φίλος χαὶ μόνος αὐτὸς ἑαυτὸν φιλεῖ χαὶ 1508 
υηδεὶς τῶν φαύλων φίλος ἐστὶν ἑαυτῷ ἀλλὰ μᾶλλον ἐχϑρὸς χαὶ πολέμιος. 90 

ἐχ τοιούτων ἄν τις πιστεύσεις. πάντες ἀνϑρωποι ὁπηνίχα βουλόμεϑα ἐν- 
sp ὃ σ ΞΡ, ἌΡ Ξ. I> . aes ΄ σ ΄ ! aes 3 ΄ δείξασϑαι, ὅτι τόνδε τινὰ σφόδρα φιλοῦμεν, φαμέν, ὅτι ula ψυχὴ ἐγώ τε 

> 
ἱ 

\ bee | > (ff = a / εἰ C + ΄ > | ΄ > 

χαὶ αὐτὸς ἐσμέν, ὥσπερ χαὶ ὁ μέγας ἐν ϑεολογία εἶπε [Γρηγόριος ἐν τῷ σι 

» ~ Ἐκ ” B . 2: δὰ ’ ! =a 2 ΝΟ ‘ ,ὔ > eo εἰ 

τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐπιταφίῳ “ula ψυχὴ ἐν δυσὶ σώμασιν. εἰ οὖν χυ- 

ρίως φίλοι εἰσὶν ὧν at ψυχαὶ μία εἰσὶν a - 
“Se 

τὰ αὐτὰ βούλεσϑαι χαὶ τὰ 
a \ f \ ΄ \ \ , > , bs Was | ~ 

αὐτὰ χαὶ Dehew χαὶ πράττειν χαὶ μὴ χατά τι διαφέρεσϑαι, εἰσὶ δὲ τῆς 
- , v = 

τὴς uspy τό τε λογιζόμενον χαὶ τὸ ἄλογον, τότε ἔσται ἣ ψυχὴ μία 80 

ὅταν συμφωνῶσι πρὸς ἄλληλα χαὶ μὴ διαμάχωνται ὃ 10 χαὶ οὐ ἐπ Gs ( 

λόγος χαὶ τὰ πάϑη. οὗ δὴ τοιαύτη ἢ Ψυχή, ἐχεῖνος φίλος ξαυτῷ τυ- 
2 \ = ς \ eae Ve . ΄ κι Q7 > id ~ 

χᾶνξι χαὶ ¢ = ν ἑαυτὸν εἰχύτως ἂν λέγοιτο. τοιαύτη δέ ἐστι μόνου TOD 

σπουδαίου ἢ ψυχή. ὃ σπουδαῖος ἄρα wovos φίλος ξαυτῷ. οὑτωσὶ συνά- 

(eta τοῦ σπουδαίου ἢ ψυχὴ ula, ὧν ἣ ψυχὴ μία, φίλοι, ὃ σπουδαῖος 
v ear & ΄ eee ~ ἈΠΕ ς ΤΑ ΄ \ ~ eee Ee , 

15 ἄρα wovos φίλος ἑαυτῷ. τούτῳ γὰρ μύνῳ τὰ τῆς ψυχῆς εὖ ἔχουσι wo- 
σ X — aia +9\ > ΄ι' = \ vy δ “3 ΄ ἘΞ 

[5 0] S “γι ns \ . ξ “ Ψ ς »Ὁ pta, ὅτι μὴ στασιάζηυσιν οὐδὲ διαμάχονται πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν φίλος 8, 

ἑαυτοῦ, οὗ τὰ τῆς ψυχῆς μόρια συμφωνεῖ, ὧν ἄρα (τὰ) τῆς ψυχῆς στα- 

σιάζει χαὶ τῶνδε μὲν τόδε τὸ ce ὀρξτετα! xat pee τῶνδε GE τόδε, 

ἐχεῖνοι ἑαυτοὺς οὐ φιλοῦσι" τοιοῦτοι OF οἱ φαῦλοι, ὥστε ἑαυτοὺς οἱ φαῦλοι 

20 οὐ φιλοῦσιν οὐδὲ φίλοι ἑαυτοῖς εἶν. μάχονται γὰρ αὐτοὶ πρὸς αὑτούς. 

δῆλον OF τοῦτο ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν. ἅμα τε γὰρ πράττουσί τι τῶν xad 

ἡδονὴν χαὶ dua μεταμέλονται χαὶ χαχίζουσιν ἑαυτούς. ὁμοίως χαὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων χαχιῶν ὃ φαῦλος ἔχει: ἀεὶ γὰρ στασιάζει πρὸς ἑαυτὸν χαὶ 40 

ἐναντιοῦται ἑαυτῷ. 
τὰ om δι ΞΕ, > 4 Oo Vv ~ > ~ 

25 Exactov δὴ τῶν εἰρημένων, ὥσπερ εἴρηται, τῷ ἐπιειχεῖ ὑπάρχει" ot 
ΩΝ , ia ΄ , 5 ~ » ~ x ΄ 

d= λοιποί, φησίν, 7 BUS as ἐπιειχεῖς εἶναι, φιλοῦσιν ἀλλήλους xat 
, \ > \ τὸ 2 σ \ \ v σ Vv \ Bovhovta: ta ἀγαϑὰ tw φίλῳ ἐχείνου Evexa xal τὰ ἄλλα ὅσα εἴρηται. χαὶ 

v , ε 
ἔστι μέτρον πάντων χαὶ χανὼν ὃ σπουδαῖος. τοὺς γὰρ φιλοῦντας χαϑάπερ 

ἑαυτὸν ὁ σπουδαῖος φίλους τίϑεμεν. μέτρον ἄρα τῆς φιλίας ὃ σπουδαῖος. 

80 χαὶ τὸν ὀργιζόμενον οὐχ ὡς ἔτυχεν ἀλλ᾽ ὡς ὃ σπουδαῖος πρᾶον λέγομεν. 
μέτρον ἄρα χαὶ τοῦ πράου χαὶ τῆς πραότητος ὃ σπουδαῖος. χαὶ τὸν φο- 50 

βούμενον ἣ μὴ φοβούμενον ὅτε det χαὶ ὡς δεῖ ἀνδρεῖον ἐπιφημίζομεν. 

ϑέτρον ἄρα χαὶ τοῦ ἀνδρείου χαὶ τῆς ἀνδρείας 6 σπουδαῖος. χαὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων δὴ μέτρον ποιούμεϑα τὴν ἘΠ χαὶ τὸν σπουδαῖον. ὡς 

85 Ἰὰρ ὃ πῆχυς ἵππον ἢ Ἐπ τῶν πήχεων, ὅτι μένει ὃ αὐτὸς χαὶ οὐ μετα 
\ mal Ἂ ΄ 

ἐπὶ τὸ μεῖζον 7 τὸ ἔλαττον, χαὶ ὃ μέδιμνος χαὶ τὰ ἄλλα υέτρα., 
“TH 

din, = $6 

ὩΣ > ro) - 

i UST Rp »} Dal tn ΄ὔ ΄- \ ΄ ΄ὦ ΄ 

Of Wwe τέβαλλον, οὐχ ἄν ἦσαν μέτρα, οὕτω χαὶ ὁ σπουδαῖος μέτρον γί- 
ae ar pe ΣᾺ AN A Seid >| ms 2 Ky γεται τῶν ἄλλων, OTL μένει ὃ αὐτὸς χαὶ τῶν ad τῶν ἀεὶ ἐπι ϑυμεῖ χαὶ Ιδν 

5 Γρηγόριος] or. XLII ¢.20 (Patrol. αν, ΧΧ ΧΥΙ 822 Migne) 7 τῶ Β: ἐν τῷ ἃ 10 διαμά- 

χωνται Β: διαμάχονται ἃ 16 οὖν Β: δὴ ἃ 17 τὰ ἃ: om. Β 11. 18 ψυχῆς στασιάζει 

Β: ψυχῆς μύρια στασιάζει ἃ 21 ἐπὶ Β: καὶ ἐπὶ ἃ 25 rhesis τοῖς δὲ λοιποῖς usque ad τὸ 

εἶναι (p. 1160 411 ---19) ἃ 29 φίλους τίϑεμεν Β : τίϑεται a 30 καὶ τὸν ὀργιζόμενον --- πρᾷον 

λέγομεν Vat. 920: om. Ba 36 τὸ ἔλαττον B;: ἔλαττον a 37 μετέβαλλον B: μετέβαλον a 
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ὀρέγεται χατὰ πᾶσαν τὴν Ψυχήν, τουτέστι χατὰ πάντα τὰ pepe τῆς 150v 
ψυχῆς. οὐ yap ἄλλα μὲν βούλεται 6 λόγος, ἄλλων δ᾽ ὑπ ταὶ τὸ ἄλογον 

ὡς ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν. ἀλλὰ τῶν αὐτῶν, χαὶ βούλεται ἑαυτῷ τὰ ἀγαϑὰ χαὶ 
πράττει. ἑαυτὸν uae ὃ σπουδαῖος τὰ ἀγαϑὰ βούλεται ἑαυτῷ. οὐδεὶς 

φίλος (λέγω δὲ τὸν ἀληϑῶς φίλον) τὰ φαῦλα βούλεται τῷ φίλῳ ἀλλὰ σι -2 
2 $8) 

Ὁ 
-ῷ 

τὰ ayaa, ὥστε χαὶ ὁ σπουδαῖος, φίλος ὧν ἑαυτῷ, τὰ ἀγαϑὰ βούλεται ὅ 

ἑαυτῷ παρεῖναι, χαὶ πράττει, ὅπως τά τε ὄντα παρῇ χαὶ τὰ μὴ ὄντα 
παρέσται. τοῦ γὰρ ἀγαϑοῦ τὰ ἀγαϑὰ διαπονεῖν, τουτέστιν ἐνεργεῖν 

\ ΄ \ > ~ , ~ > , a 5 > ΄ ~ σ 

χαὶ πράττειν χαὶ ἐνεργεῖν οὐ τοῦ ἀλόγου Evexa ἀλλ εαυτοῦ ἔνεχα, 

10 ἥτοι ἕνεχα τοῦ λογιστιχοῦ. Exdotw γὰρ ἡμῶν τὸ εἶναι χαὶ ἢ οὐσία ἡμῶν 
\ ~) } ἊΣ aa ΄ Dee , \ 5) v \ \ v pe ey \ , 

tO AOYILOWEVOY ἔστι χαὶ OD TO ἄλογον (τὸ {2p ἄλογον τοις XATA φυσιν 

~ Sues ΄ YW. ~ ~ ΄ ~ 

ζῶσιν οἰχέτου τάξιν ἔχει) xat Cry βούλεται τὸ φρονοῦν, φησίν. ἡμῶν xat 

hoy ζό Evo ; Die vO ἐδ) ς ON ἢ 4 ) 7, Ω 5 } ET 3 os \ojiCousvov. τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ χαὶ ζῆν βούλεται ξαύυτον, 10 
κω K4 \ 74 ~ ~ Ὑ a. \ \ “ , - 

και υαλιστα τοῦτο WM ODPOVEr. εὖὄτι OF χαὶ TO ζῆν βούλεται τοῦτο W 
‘ ͵ 

- ~ \ ~ ~ 

15 φρονεῖ ταὐτὸν τῷ χαὶ πράττειν βούλεται τὰ TH φρονοῦντι συμφέροντα. 

τὸ γὰρ μὴ χατὰ φύσιν ζῶν ἀλλὰ ἀμέτροις πάϑεσι χαταντλούμενον χαὶ 
ς ~ 5 5 

διαλωβώμενον ᾿ εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος πόντον᾽ ἀποφέρεται χαὶ ae τι- 
νὰ εἰς ἀζωΐαν χαὶ τὸ μὴ ὄν. βούλεται δὲ ὁ σπουδαῖος εἶναι χαὶ ζῆν, 

~ "ἣν σ ~ 

ἤτοι Π EU ὅτι ἀγαϑὸν αὐτῷ τὸ εἶναι, τουτέστιν ὅτι τὸ εἶναι αὐτῷ 

20 ἐν τῷ τὰ ἀγαϑὰ πράττειν ἐστίί βούλεται ἄρα ζῆν χαὶ εἶναι, ἤτοι τες 15 

τὰ ayaa ἀγαϑὸν ἄρα τῷ σπουδαίῳ τὸ εἶναι, ὅτι χαὶ τὸ ἐνεργεῖσϑαι τὰ 
> ra Wal \ ΄ { > Q/ > 

ayaa χαὶ πράττεσϑαι ἀγαϑὸν ἐστιν. 

> “2 fl σι c ~ 5 ΄ > 

p-1166219 “Exastos δ᾽ ἑαυτῷ βούλεται τἀγαϑά, γενόμενος ὃ 

ἄλλος οὐϑεὶς αἱρεῖται πάντα ἔχειν ἐχεῖνο τὸ γενόμενον, 
S 

ὯΝ ΄ 5. ὯΝ BEG \ \ ~ ~ > c ~ ! fe WS ΄ 

ἐὰν ὃ ἀληϑὴς ἀνῦρωπος χαὶ τὸ ϑεῖον τῶν ἐν ἡμῖν bay 4 ἐστι vee wo qn ΤΑῚ 

ὡς αὐτὸς λέγει ἐν τῷ δεχάτῳ, τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ. λέγει γὰρ ἐν ἐχείνῳ 

δόξειε γὰρ τοῦτο εἶναι ἕχαστος ἡμῶν" ἄτοπον οὖν εἴπερ μὴ 
ΡΥ. 
, 

5 ~ , 

αὐταῖς λέξεσι: 
c ~ ie ΄ ΄ Vw > ‘ wy 

τὸν αὑτοῦ βίον atpycetat τις ἀλλὰ τόν τινος ἄλλου᾽, λέγων τινὰ ἄλλον 
ww / ~ ay ~ ς ΄ 

τὸ ἄλογον μέρος τοῦ Ψυχῆς. χαὶ πάλιν ἐφεξῆς, TO γὰρ οἰχεῖον ἑχάστῳ 

80 τοῦτο εἶναι φύσει Ἔα “OL ἥδιστον ἑχάστῳ: zat τῷ ανϑρώπῳ δὴ ὃ 30 

χατὰ νοῦν βίος, εἴπερ μάλιστα τοῦτο cee εἰ οὖν ἔχαστος, ὡς hé- 

ἴομεν, τῶν ἀνθρώπων ἑξαυτῷ βούλεται τὰ ἀγαϑά, (ἀνϑῦρωπος δέ ἐστι χυ- 
ρίως 6 σπουδαῖος ἀλλ᾽ ody ὡς ὃ Σαρδανάπαλος, ὃ σπουδαῖος ἄρα ξαυτῷ 

βούλεται τὰ ayaa) χαὶ τὰ ὄντως ἀγαϑά. ὃ γὰρ βουλόμενος παρεῖναι 
τα τ ΕΙΣ 

8ῦ ἑαυτῷ πλοῦτον χαὶ τὰ πρὸς τρυφὴν χαὶ τὴν τοῦ σώματος ἄμετρον εὐπά- 

5 ἀληϑῶς ἃ: ἀγαϑῶς Β πράττει Β: πράττειν ἃ 8 τὰ ἀγαθὰ Β: τὸ ἀγαθὸν ἃ 

t Arist. 12 οἰχέτου B: οὐχ ἔτι a 14 τοῦτο w Arist.: τούτῳ ὦ B: τοῦτο ὃ a 

17 πόντον suprasecr. τόπον B (οἷ. Plato Polit. p. 273 Ὁ): τόπον, πόντον a 19 αὐτῷ a: 

ἑαυτῷ B 23 rhesis usque ad ταῦϑ᾽ ὑπάρχει (p. 1166433) tum repetuntur Aristotelia 

ἕκαστος---γενόμενον a 25 τῶν B: τὸ a 26 ἐν τῷ δεχάτῳ] ὁ. 7 p. 117822 

29 ἐφεξῆς) p. 117825 32 ἄνϑρωπος --- βούλεται τὰ dyata (34) a: om. B 



MICHAEL. IN ETH. NICOM. IX 4 [Arist. p. 1166420---27] 481 

ϑειαν οὐχὶ ξαυτῷ ταῦτα βούλ 
“4 aL ~ \ 6 δὲ πρᾶξιν χαὶ Al eh 

αι ἀλλὰ TH ἀλόγῳ, TH πολυχεφάλῳ ϑηρίῳ 150v 

πιδιώχων τὰ ξαυτοῦ ἀγαϑὰ μεταδιώχει, χαὶ Bd 
Vv , 5 ~ i 

ἔστι τοῦτο μέγιστον χαὶ χράτιστον τῶν ἀγαϑῶν τὸ εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ 

ST a 

2 
ξ Ψ 

ὦζεσϑαι τὸ λογιζόμενον Ἡμῶν χαϑαρὸν χαὶ ἀδιαλώβητον. οἵ γὰρ ἐμπα- 
- - > » 5 

ϑῶς ζῶντες οὐχ εἰσὶν ὅπερ εἰσίν, ἤτοι νοεραὶ ψυχαί, GAR εἰσὶν ἐχεῖνο ὃ 

ϑεραπεύουσιν, ἄλογοί τινες λύχοι χάπροι χαὶ ὄνοι χαὶ τοιαῦτά τινα ζῷα. 

σι 

ἐρῦλε ται οὖν ὃ σπουδαῖος τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν αὑτῷ παρεῖναι, λέγω δὴ τὸ 

εἶναι ὅπερ ἐστί. τίς γὰρ ἂν ἕλοιτο ἄλλος γεν axe οἷον ϑηρίον ἢ πτη- 
voy 7 Σαρδανάπαλος, ἔχειν τὰ ἀγαϑά; οὐδεὶς ἂν ἕλοιτο. ὅτι σὺν τῷ ἐχά- 40 

10 στῳ ἄριστον χαὶ βέλτιστον ὑπάρχειν χαὶ a pa χαὶ διανέμειν χαὶ σώζε- 

σϑαι τὸ ἑαυτοῦ εἶδος χαὶ τὸ τί ἦν εἶναι. χαὶ ἀδύνατόν ἐστι υεξταβολῆς 
γενομένης ἐχ τοῦ ἀνθρωπείου εἴδους εἰς ἕτερον εἶδος ὑπάρξαι αὐτῷ τὰ τοῦ 
σπουδαίου ἀγαῦϑα. εἰ δὲ Se ONG ee τις τοῦτο xal φῇ δυνατὸν εἶναι 

[0] - wy ως teres ἢ τοῦ τ ποτ τὸ εἴδους μεταβο- 
- Ἂ \ A > [4 > \ Be 15 λή, τὰ τοῦ σπουδαίου ayaa ἕψεται μέν, GAN οὐ πάντως χαὶ ὡς ayadd, 

ὅτι μηδὲ τὰ τοῦ ἀνθρώπου ἀγαϑὰ χαὶ ἵππῳ ἀγαϑά ἐστιν, ὥσπερ οὐδὲ τὰ 

τῷ ἵππῳ ἀγαϑὰ χαὶ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἀγαϑά. τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ 45 

ἔχει γὰρ καὶ νῦν ὁ ϑεὸς τὸ ἀγαϑόν, GAN ὧν 6 τί ποτέ ἐστιν, 

ἥτοι ϑεὸς wy, εἰ δ᾽ ἄλλο τι γένοιτο, ἐκ τῆς φύσεως ἣν ἔχει, οὐϑ᾽ ἕξει 
9 g a WA ~ 5 96 x“ (et) n \ δοί, a ἕξε ae c ἘΠ ὃὲ 3 ~ 20 ὅπερ ἔχει νῦν ἀγαϑόν, ἢ (et) ual δοίη τις ἕξειν, οὐχ ὡς ἀγαθὸν αὐτῷ 

παρέσται. ὅτι δὲ οὐ πᾶσι τὰ αὐτά ἐστιν ayaa ἀλλὰ ἄλλοις ἄλλα, παντί 
o> > \ X \ σ \ 4 > ~ 9) ὩΣ Ὁ r P 

mov δῆλον. ἀγαϑὸν μὲν yap ἵππῳ τὸ μώνυχι εἶναι, τῷ ὃ ἀνθρώπῳ οὐχ 
Ν \ ἀγαϑόν. ἔμπαλιν ὃὲ ayathoy μὲν ΠΣ τὸ He ibang χαὶ πενταδαχτύ- 

λῳ εἶναι. ἂλν ἵππῳ χάχιστον. χαὶ ἁπλῶς πᾶσι τὰ αὐτὰ ἀγαϑὰ τυγ- 50 

τῷ qo 

΄ > \ ~ i as ~ air 7 5 \ ai σ \ ind τ 

LEVEL ἀλλὰ τῳ μεν THOL, τῷ GF ταῦι. εἰπῶν OF SAAOTOY τὸ VOOUY εἰναι, 

5 ΄ ~ 

πήγχαγεν ἢ μάλιστα τοῦτο, ὅτι συντελεῖ χαὶ μέγα συμβάλλεται χαὶ 

τὸ ἄλογον ἡμῶν εἰς σύστασιν τοῦ ἰδίως παρὰ τοῖς ΠΙΠεριπατητιχοῖς λεγομέ- 
νου ποιοῦ. λέγουσι δὲ οὗτοι οἱ ἄνδρες ἰδίως ποιὸν τὸν ἐξ ἰδιοτήτων συνε- 

Ψ » ΄ ~ 

στηχότα ἄτομον, οἷον τὸν Lwxpatyy, τὸν [ἰλάτωνα, ὧν ἰδιοτήτων τοῦ 

80 Σωχράτους τὸ ἄϑροισμα οὐχ ἂν ἐπ᾽ ἄλλῳ ποτὲ γένοιτο: χοινῶς δὲ ποιὸν 

ἔγουσι τὸν χαϑόλου ἄνϑρωπον. συνδιάγειν δὲ αὑτῷ 6 τοιοῦ τος βούλε- [51]: 

ται. ἡδέως γὰρ αὐτὸ ποιεῖ. εἰς ἑαυτὸν γὰρ ὃ σπουδαῖος ἐπιστρέφων 

φῶς ἐνορῶν σταϑηρόν τε χαὶ χαϑαρόν, ἡμμένον τῶν ἀρετῶν χαὶ αἵ- 
ἴλην ἀπολάμπουσαν τῶν ἐπιστημῶν, ἐπιγηϑεῖ xal ἀγάλλεται ἥ τε τῶν πε- 

35 πραγμένων αὐτῷ μνήμη χαὶ αἱ τῶν μελλόντων ἐλπίδες τέρπουσί te χαὶ 

εὐφραίνουσι χαὶ τῆς περὶ τὰ ἐχτὸς πτοίας χαὶ μετ ἀπείργουσί τε 
, 

χαὶ ἑαυτῷ προσομιλεῖν χαὶ τῇ τῶν ὄντων ϑεωρίᾳ προσμένειν ἀναπείϑουσι" or 

συναλγεῖ τε ἑαυτῷ, εἴ τι δέον πρᾶξαι μὴ Satan at τε χαὶ συγ- 

1 τῷ πολυχεφάλῳ ϑηρίῳ] cf. Platon. Civit. IX p. 588 C 2 ἑαυτοῦ B: ἑαυτῷ a 

petadunxer B: ἐπιδιώχει ἃ 9 Σαρδανάπαλος scripsi: Σαρδανάπαλον Ba 13 εἰ δὲ 

Β: εἰ δὲ χαὶ ἃ 19 ϑεὸς Β: 6 ϑεὸς a ἔχει scripsi: ἐστιν Ba 90 εἰ a: om. B 

23. 24 πενταδάχτυλον a 25 εἶναι scripsi: ἐστιν Ba 27. 28 λεγομένου Vat. 320: 

λεγόμενον Ba 36 πτοίας B: ποίας a 38 τι a: te B 
9 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. S| 



10 

20 

τῷ σι 

90 

90 

“δὶ 

700 μὲν τὸ ἀγαϑόν, λυπηρὸν 6& τὸ φαῦλον. χαὶ ἔστιν 

~ ν 

: S$ ἀμεταμέ ἘΠῚ οὐδεὶς γὰρ τὰ χαλὰ πράττων ἐν μετα- 

chefa γίνεται. ἀεὶ οὖν τὰ χαλὰ πράττων ἀμεταμέλητός ἐστιν. εἰ δὲ 
_ 

υ 
ι ‘ 

Dinah > \ \ , \ ~ lA \ Y \ “ἊΝ 

ἀεί, ἀλλὰ ποτὲ πράττει χαὶ τῶν φαύλων τι, τὰ μετριώτατα χαὶ σχεῦϑὸν 

μ3 δοχοῦντα πράξειεν ἄν. πρὸς μὲν οὖν ἑαυτὸν ἕχαστον τούτων 
ἄρχει τῷ ἐπιειχεῖ. λέγων ἕχαστον τὸ συνήδεσθαι, τὸ συναλγεῖν ἑαυτῷ, 
BR AICa αἰ αϑῴοςκο πταίειν, ΣΕΥ ἐδὶβ τ 2 3. 125 eat ἐλπίζειν ἀγαϑά, τὸ χαίρειν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις. εἰ ὃς Exactov τού- 

των πρὸς ἑαυτὸν ὑπάρχει τῷ ἐπιειχεῖ, πρὸς δὲ τὸν φίλον ἔχει χαὶ διάχει- 

ται ὥσπερ πρὸς ἑαυτόν (ὃ γὰρ φιλῶν ἐστιν ἄλλος ὁ φιλούμενος), βουλή- 

αι πον χαὶ τῷ φίλῳ συνδιάγειν χαὶ συνήδεσθαι χαὶ συλλυπεῖσϑαι. 
ex a Tov γὰρ δεῖ προσυπαχούειν. 

Ρ.11061838 Ιρὸς αὑτὸν δὲ πότερον ἔστι φιλία 7 οὐχ ἔστιν, 

τῷ παρόντι βιβλίῳ, ὅπως οἷόν τέ ἐστι 
> 

2 
ἐν 
εν 

᾿] > cy 4 \ > 

οὐ 

Εἴρηται bem ἔμπροσϑεν 

dst πάλιν λέγειν τὰ αὐτά. δόξειε δ᾽ φιλίαν εἶναι πρὸς ἑαυτὸν χαὶ 

ἄν. φησίν, εἶναι πρὸς ἑαυτὸν φιλίαν οὐχ ἢ εἷς ἐστιν ὃ φιλῶν ἑαυτὸν 
bh} LEN \ " 

ἀλλ ἢ δύο, λέγων δύο τό τε λογιχὸν ἡμῶν, ὅπερ χαὶ ἐσμὲν χυρίως, χαὶ 
\ BA X \ o15 Xt , > \ ΄ ΄ » OQ Ἁ 4 

τὸ ἄλογον. τὸ γὰρ το εἴδος χαὶ 6 χυρίως ἀἄνϑρωπος τὸ λογικόν 

ψυχῆς χαὶ οὐχὶ τὸ ἄλογον. ὅταν οὖν ταῦτα μὴ στασιά- ἐστι μέρος 

ται ἀλλ ἕπηται τοῖς τοῦ νοῦ χινήμασι (χαὶ θελήμασι, 
τῇ 

ζῃ υηδὲ διαφ 07 it 

a a aT Q or Φ τς i. ow Ξ ν᾿ > ΄ Ἢ A me , τι Qs = 

τὸ ἄλογον xat ἕν wot τῇ συμφωνία (τῇ γὰρ οὐσίᾳ χαὶ τῇ φύσει δύο τυγ- 
ῃ 

- 
ς 

f 
€ [-} 

a7 \ ς \ Ss = > \ e 7 

πρὸς SAhuTOy φιλία, Ἢ GLO ἔστιν O τοιοῦτος 7, | χαϑὸ tas - 

΄ v Vv 

χάνει ὄντε), ἔστ 
ὮΝ ~ Vv ‘ ~ > » X 

δυοῖν. ἔστι γὰρ τοιοῦτον ὃ. λέγει δυνάμει: ef μὲν εἰς δύο διέλῃς τὴν ῳ 

i 

ψυχήν, τό τε λογιζόμενον χαὶ τὸ ἄλογον ἣ δύο, ἔσται πρὸς ἑαυτὸν φιλία, 
ον XN > δύ > \ ῃ αν Ni 5. > ὃ 

εἰ δὲ uy εἰς δύο ἀλλ᾿ εἰς τρία, λόγον zat ϑυμὸν χαὶ ἐπιϑυμίαν, οὐχ 7 
>/ 53) Ἂν 4 > 354) Ὡς ΄ » Ἁ ; ΄ 

δύο ἀλλ᾿ ἣ πλείω δυοῖν, τουτέστιν GAN ἣ τρία, ἔσται πρὸς ἑαυτὸν φιλία. 
΄ \ v Va yv σ SQ 7 5? Ἃ ΄ > 

φέρεται χαὶ ἄλλη γραφή, ἔχουσα οὕτω: δόξεις δ᾽ ἂν ταύτῃ εἶναι or- 
΄ = 5 Vv as \ >) Ἁ \ a ~ ~ ΄ ΄ > 

ἴα ἢ οὖὐκ ἔστι δύο, τὰ αὐτὰ χαὶ διὰ τῆς γραφῆς. ταύτης λέγων. εἰ 
\ \ az > \ \ X \ \ “ΜᾺ > > <2 [4 Lé 7 

yap xat δύο ἐστὶ τὸ λογιχὸν xat τὸ ἄλογον, ἀλλ΄ οὖν φιλία τότε ἐστὶ πρὸς 
΄ ~ "- - Ψ Sy σ 

ἑαυτόν, ὅταν ταῦτα ἕν ὦσι. τοῦτό τε οὖν οὕτως ἔχει χαὶ ὅτι ἣ πρὸς τὸν 
~ 5 ~ ΄σ , / ’ >] c 

φίλον τοῦ φιλοῦντος ὑπερβάλλουσα φιλία ὁμοία ἐστὶ τῇ πρὸς ἑαυτὸν τὸν 
~ ~ ΄ ς΄ » 1S FA Ἅ ~ ΄ 

φιλοῦντα. ὃ γὰρ φιλῶν τινα ὡς ἑαυτὸν ὑπερβαλλόντως φιλεῖ: φαίνεται 
> / /, ' 

εἰρημένα λέγει τὸ 
- 

δὴ τὰ εἰρημένα καὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχειν. 

βούλεσϑαι τὸν σπουδαῖον ζῆν xat σώζεσϑαι, τὸ συνδιάγειν αὑτῷ, τὸ συνή- 

ὄεσθϑαι, τὸ συλλυπεῖσϑαι, τὸ πρὸς τὸν φίλον ἔχειν ὡς πρὸς ἑαυτόν. ταῦτα 

25 

1 πάντη Ba et Arist. cod. Ob: πάντοτε Arist. vulg. 12 τούτου Ba: an τοῦτο 13 ἐστιν 

ἢ οὐχ ἔστι φιλία a et Aristoteles rhesis usque ad μετέχουσιν αὐτῶν (p. 116004) a 

Ata B: φίλος a 29 7 οὐκ ἔστι B et inter libros Arist. Mb: ἢ οὐχέτι a 94 

Ba: δὲ Aristoteles πολλοῖς B et Aristoteles: Aouzoic a 

17 φιλίαν B: φίλος a 21 xat ϑελήμασι a: om. B 23 ὄντε B: οὔτε a 25 et 27 φι- 
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+ - = ~ Ξ , a 
οὖν. φησί, χαὶ δοχεῖ χαὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχειν. λέγει δὲ πολλοὺς 15] 

\ 2 ν - ¢ o> 

τοὺς xat αἴσϑησιν ζῶντας καὶ τὸν ἐν Eautoic δῆμον, τὸ πολυχέφαλον, 85 
σ ΄ 

ὥς φησι [ἰλάτων, ϑρέμμα τὴν ἐπιϑυμίαν χαὶ τὸ λεοντῶδες τὸν ϑυμὸν πι- 
\ aivovtas χαὶ τὸν λόγον τοῖς πάϑεσιν ὑποστρωννύντας χαὶ δουλεύειν ἀντὶ 

τοῦ ἄρχειν παρασχευάζοντας τῷ συμπεποδίσϑαι ταῖς ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων οι 

> ΄ \ , \ ? f > 

ἀπάταις. χαὶ σχόπε: τὴν ᾿Αριστοτέλους ἀχρίβειαν, ὅπως οὐχ ε 
΄ σ [τ la ~ iN) , ~ ~ ΄ ς | 

οὑτωσί, ὅτι τὰ ὑπάρχοντα τῷ σπουδαίῳ χαὶ τοῖς πολλοῖς ὑπάρχει, ἀλλὰ 
μετὰ τῆς τοῦ φαίνεσθαι προσϑήχης, ὡς εἰ Wy ~ 

ἔλεγεν ἀληϑῶς μὲν αὐτοῖς ταῦ- 40 
\ 
t τα οὐδαμῶς ὑπάρχει, δοχήσει δέ τινι χαὶ φαντασία. οὐδὲ γὰρ πᾶν τὸ 

10 δοχοῦν 7 φαινόμενον ἀληϑές ἐστι. δοχεῖ μὲν γὰρ τοῖς πολλοῖς πλοῦτος 

χαὶ ἀνδρεία αἱρετώτερα χαὶ βελτίω εἶναι σοφίας χαὶ φρονήσεως, ἀλλ τ 

ἔστι τοῦτος. χαὶ ὁ ἥλιος φαίνεται ἘΠ ποδιαῖος, πολλαπλασίων ὧν τῆς 

{jc δοχοῦσιν οὖν ot πολλοὶ ἑαυτοὺς φιλεῖν χαὶ βούλεσϑαι χαὶ ἑαυτοὺς 

ζῆν χαὶ τοὺς ἑαυτῶν φίλους χαὶ ἑαυτοῖς συνδιάγειν χαὶ τοῖς φίλοις. οὐ 
15 μὴν ἀληϑές ἐστι τοῦτο: οὐ γὰρ ξαυτοῖς τοῦϑ᾽ ὑπάρχει ἀλλὰ τῷ ἀλόγῳ. 

ὃ γὰρ περιέπουσι χαὶ ὃ τρέφουσι χαὶ πιαίνουσιν, ἐχεῖνο χαὶ δοχοῦσιν εἶναι. 45 
i ~ a. Ὁ c v \ va v Vv ᾿ 

ξυ παῦϑεῖν O& OTEVOOVGL TO ἐν αὑτοις ἄλογον. το αλογὴν αρὰ OLOVTAL εἰναι 

ov τὸν ἈΠΕ τον χαὶ οὐ τὸν ΠΣ εἰ γὰρ τὸν λόγον ἐτίϑεντο τὸ ἀνϑρώ- 

metov εἶδος εἶναι, τοῦτον ἂν ἄρχε ιν χαὶ δεσπόζειν ἔσπευὸ 
20 τῶν ὄντων ϑεωρία. εἰπὼν ὃδὲ φαίνεται δὲ τὰ εἰρημέ" 

͵ 

΄ 

πολλοῖς Pie 

dp οὖν 7 igs τὶ Sautots χαὶ Se Staats ἐπιειχε 
VW. 

ς , 

εἰν τὴν τοῦ φαίνεσϑαι ee αἰτίαν 
τ: Ἔ oO < [ΟἹ -υ εὶ &- < 

UR 

(η΄ 

> 7 5 ~ NO / ~ Ἃ e 

ειναι. ταυτῇ WS pee σιν αὑτῶν: 00 ξγξει τοιοῦτον ἂν ξιηὴ 0 μ. ν 

ἄλλων ἐπιϑυμῶν ἄλλα ὃὲ βουλόμενος δῆλός ἐστιν ὡς οὐχ ἀρέσχεται ξαυ- 50 
~ Fe ON ~ > ~ > » \ \ > A , \ / ς 

25 τῷ, ὃ δὲ τῶν αὐτῶν ὀρεγόμενος χαὶ τὰ αὐτὰ ϑέλων χαὶ βουλόμενος Eav- 
~ ΠῚ ~ i c 5 , 5 δ' A c ~ Ὁ A A ~ 

τῷ aos τοιοῦτοι OF Ot πολλοί, ἀρέσχουσι γὰρ ἑαυτοῖς διὰ τὸ τῶν 
2) ~ \ \ \ ~ X > \ ~ αὐτῶν ἐπιϑυμεῖν xat τὰ αὐτὰ peas a χαὶ yap τοῦτο χαὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων δρῶμεν γινόμενον. ὅσοι μὲν γὰρ τῶν αὐτῶν ὀρέγονται χαὶ τὰ ad- 

τὰ ene χαὶ ϑέλουσιν. ἀρέσχουσιν ἀλλήλοις: ἀπαρέσχονται GF χαὶ δια- 

80 φέρονται, ὅταν ὃ μὲν τῶνδε ἐπιϑυμῇ καὶ τάδε βούληται. 6 d= | ἄλλων 151» 

δ οἱ σπουδαῖοι ἕαυ- o7 
\ wv ‘ \ ~ r ~ , > \ 

χαὶ ἄλλα χαὶ μὴ τῶν αὐτῶν μηδὲ τὰ αὐτά. ἐπεὶ 
~ Lae ΄ ΄ ΄ \ QA. Ὁ “ σ > , τοῖς ἀρέσχουσιν, ὑπολαμβάνουσιν of πολλοὶ σπουδαῖοι εἶναι, ὅτι ἀρέσχονται 

ἑαυτοῖς, διχῶς ἁμαρτάνοντες: πρῶτον μὲν γὰρ οὐχ ἑαυτοῖς ἀρέσχονται (οὐ 
΄ ΄ » v δ ‘ 

yip ἐστιν ὁ ἄνθρωπος τὸ ἄλογον, w τὰ ἀρεστὰ πράττουσιν, ἀλλ᾽ ὃ λόγος). 
85 ἔπειτα ὅτι μὴ ἀληϑῶς ἀντιστρέφουσιν. ὁ μὲν γὰρ σπουδαῖος ἀρέσχει ἕαυ- 

τῷ, ὅτι τὰ ἀρέσχοντα τῷ λόγῳ πράττει. οὐ μὴν χαὶ ὃ δοχῶν ἀρέσχειν ὅ 
ε ~ ~ » Ὁ ~ ec ~ = oy τ ἑαυτῷ σπουδαῖός ἐστιν. of μὲν οὖν σπουδαῖοι ἀρέσχουσιν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ 
σ ᾿ » > ‘ ’ 5 ~ ΄ “Δ ἊΝ 5 ~ b] ΟΕ » = 

ὅτι τὰ ὄντως ἀγαϑὰ πρόσεστιν αὐτοῖς, οἱ δὲ φαῦλοι οὐ τῷ ἀληϑῶς ἔχειν 

ὃ Πλάτων] Civit. IX p. 589 Β sqq. τὸν ϑυμὸν B: τῶν ϑυμῶν a 5 τῶ Β: 
τὸ ἃ 0 σχόπει B: σχοπὸν a 12 6 ἥλιος --- ποδιαῖος] οἵ. Ind. Arist. p. 001 49. et 

Heliodor. paraphr. Ethic. p. 117,7 15 χαὶ ἑαυτοὺς B: ἑαυτοὺς a 16 καὶ 

δοχοῦσιν B: δοκοῦσιν a 28 αὐτῶν B: ἑαυτῶν a 30 ὁ μὲν B: μὲν a 

ἐπιϑυμῇ B: ἐπιϑυμεῖ a βούληται B: βούλεται a 31 δὲ B: οὖν a 

31* 
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τὰ ayaa ἀρέσχουσιν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ τῷ οἴεσϑαι ἔχειν μὴ ἔχοντες. λέγει 151» 
δὲ φαύλους οὐ τοὺς ἀνοσιουργοὺς χαὶ παντάπασι χαχίστους ἀλλὰ τοὺς 
δε; ἢ διὰ τὴν τῶν ὄντως ἀγαϑῶν ἄγνοιαν πρὸς τὴν τῶν χαχῶν ὡς ἀγαϑῶν ἀν- 
τοχὴν φερομένους χαὶ ἐχ τούτου ἀγαϑοὺς ξαυτοὺς εἶναι πιστεύοντας. ἃ 

΄ x Ὡς 4% eee τῶν aD. » W. \ \ rf 

μὲν οὖν βούλεται λέγειν ταῦτ Gv εἴη. TO γὰρ ταύτῃ μετέχουσιν 10 
‘ 

σι 

τὶ - ἋἋ ~ , v >? ἂν ὦ ~ re \ ΟῚ © ‘ Ων" 

ἀγαϑῶν ἣ τοῦτο σημαίνοι av, xa’ ὃ δοχοῦσιν ἑαυτοὺς ἀγαθοὺς εἶναι. 

χατὰ τοῦτο χαὶ ὑπολαμβάνουσι μετέχειν τῶν ἀγαϑῶν. λέγων ἀγαϑὰ τὸ 
~ \ ε \ \ \ ΄ \ ΄ Q ~ ΄ - \ 

φιλεῖν χαὶ ἑαυτοὺς χαὶ τοὺς φίλους, τὸ βούλεσϑαι συνεῖναι ἑαυτοῖς, τὸ 

συνήδεσϑαι, τὸ συλλυπεῖσϑαι. 7 οὖν τοῦτο λέγοι ἂν διὰ τοῦ ταύτῃ μετέ- 
10 χουσι τῶν ἀγαϑῶν 7 ὅτι δοχοῦσι τοῖς πρὸς αὐτοὺς βλέπουσι. δοχοῦσι 

γὰρ ot ἀφορῶντες εἰς αὐτούς, ὅτι ἐν μετοχῇ τῶν εἰρημένων ἀγαϑῶν τυγ- 
χάνουσιν. 

p- 116605 Επειδὴ τῶν ye χομιδῇ φαύλων xat ἀνοσιουργῶν οὐ- 15 
) 

Devt ταῦϑ᾽ ὑπάρχει. 

Σ Teeny aie πεῖ ὩΣ: ἜΡ ΡΎ aes 15 ois υὲν οὖν εἰρημένοις εἰ χαὶ μὴ ὑπάρχει. ὅμως doxet ὑπάρχειν τὸ 2 
\ 

φιλεῖν χαὶ ἑαυτοὺς χαὶ τοὺς φίλους χαὶ τὸ συνδιάγειν χαὶ συνήδεσϑαι xat 

συλλυπεῖσϑαι χαὶ τὸ ἑαυτοῖς ἀρέσχειν, τοῖς GE φαύλοις χαὶ ἀνοσιουργοῖς 
- as 5» c σ 3S ~ | ~ 5 i? ,¢ \ ~ 

(οὗτοι δέ εἰσιν ot αἵματα ἀδελφῶν χαὶ συγγενῶν ἐχχέοντες χαὶ ἱερὰ συλῶν- 
ιν Day Φ , ἀϑέσμούς τε γάμους γαμοῦντες χαὶ ἡδοναῖς ἀλλοχότοις χαὶ αἰσχοτά- 

20 tats ἑαυτοὺς χαταρρυπαίνοντες) τούτοις οὐ δοχεῖ ὑπάρχειν τὰ εἰρημένα 
ἀγαϑά. οἱ γὰρ ξαυτοὺς ἐξάγειν βουλόμενοι χαὶ ἐν ἁπάσῃ ἀηδία ὄντες 9 

\ 7 o ~ > ΄ Ἃ \ 5 \ , 35 \ Q7 νὰ ἴα χαὶ μηδέποτε ἑαυτοῖς ἀρέσχοντες 7 τὰ αὐτὰ ϑέλοντες, ἀλλὰ δίχην εὐρί- 
mov ἀπ᾽ ἄλλων εἰς ἄλλα μεταφερόμενοι. ὡς μηδενὶ ὧν πράττουσιν ἀἄρε- 

~ “+ ~ 5 % " ~ aI ΄ δ 

σχόμενοι, πῶς ἂν τὸ εἶναι χαὶ ζῆν ἀγαϑὸν νομίζοιεν 7] πῶς ἂν αὑτοὺς ἡ 

25 ἄλλους φιλοῖεν: οἱ γὰρ ἑαυτοὺς φεύγοντες (σημεῖον ὃὲ τούτου τὸ μὴ βού- 
- " - ε ~ ΄ ε ~ ᾿ ΄ 

λεσϑαι ζῆν 7 χαὶ ἀναιρεῖν ξαυτοὺς), οἱ Oy φεύγοντες ἑαυτοὺς πῶς ἂν δό- 
? Vv 

ξειεν φιλεῖν ἑαυτοὺς 7 χαὶ ἄλλους 7 συνεῖναι ἑαυτοῖς ἢ μετ᾽ ἄλλων συν- 
Ὁ , \ Ne f " 9 x Nt T= = , ΕἸ \ pA _ pais ἐπ 

OLAYELY χαι συνοιημξρξευξειν: εἰπὼν OE οτι τοις φαύλοις (καὶ ξιρη Tat τινᾶς 

\ = ele ΄ κά [ἃ ~ ‘ > fe, Ὁ ab τ. , \ > Ρ 

Λεγξει φαύλους. ols συναριϑμεῖ χαι TOUS ἀχρᾶτε ς) οὐχξι ὑπάρχειν TA εἰρη- 90 

΄ι , \ si Sar ~ 4 \ >\ \ 30 μένα, ἐπήγαγεν σχεδὸν δὲ οὐδὲ τοῖς φαύλοις, τὸ σχεδὸν προσϑεὶς 
διὰ τοὺς ἀχρατεῖς. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις φαύλοις δοχεῖ ὑπάρχειν τὰ εἰρη- 

/ > € ΄ ~ ΝᾺ > / μι a ~ c , σ ar ~ 

WEVa ἀγαϑά, τοῖς GE AKO TEGLY OD OOXEL UTAGY ELV, WOTE Gyeoov πασιν 
ν 

ὟΝ >? 5 is ~ ~ 4 \ AN s > 4 5 >: ee ΄ 

ἀλλ οὐχ ἁπλῶς πᾶσιν. ἀλλὰ διὰ τί τοῖς ἀχρατέσιν οὐ δοχεῖ ὑπάρχειν: 

ταις, vy oO a a ~- b= ἢ διὰ τὸ βούλεσϑαι μὲν τὰ τῶν ἀνθρώπων ἀγαϑά, ἅπερ χαὶ χυρίω 
> ΄ - > ¢ 7 \ ~ / cs , 5 

35 ἀγαϑά, φανερῶς δ᾽ ὑποσύρεσϑαι πρὸς τὰς τοῦ Cwov ἥδονάς, τὰς ἀπὸ 

τῶν ἀφροδισίων. 

1 λέγει ἃ: λέγειν Β 6 σημαίνοι Β: σημαίνῃ a 9 ἢ seripsi: εἰ Ba 13 ἐπειδὴ 

B: ἐπεὶ a et Aristoteles rhesis usque ad ἀναιροῦσιν ἑαυτούς (p. 1166213) a 19 te 

B: τοὺς a 22. 23 δίχην εὐρίπου] ef. ὁ. 6 p. 116767 24 dv B: om. a 

26 ot δὴ φεύγοντες --- φιλεῖν ἑαυτοὺς (27) Vat. 320: om. Ba 32 et 33 dupateda a 

30 ὑποσύρεσϑαι B: ὑποσείρεσϑαι a 
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΄ 

Ρ- 1166018 Ζητοῦσι δὲ of μοχϑηροὶ wel? ὧν συνημερεύσουσιν. lily 

Οὐ ζητοῦσι τὸ συνδιημερεύειν χαϑάπερ οἱ σπουδαῖοι ἀλλὰ ϑέλοντες 45 

μὲν ἀνελεῖν αὑτούς, διὰ δειλίαν δὲ τοῦτο μὴ ποιοῦντες ζητοῦσιν εὑρεῖν 

τινας, οὐχὶ φίλους. εἴρηται γὰρ ὅτι py)’ ἑαυτοῖς μήτ᾽ ἄλλοις εἰσὶ φίλοι, 

5 ἀλλὰ ζητοῦσιν ἐντυχεῖν τῷ βουληϑέντι συνδιατρῖψαι μετ᾽ αὐτῶν, ἵνα συνο- 
βιλοῦντες ἐν λήϑῃ, γίνωνται τῶν οἰχείων ἀνοσιουργημάτων. xalP ἑαυτοὺς 
γὰρ ὄντες ἀναμιμνήσχονται τῶν τοιούτων" οὐ γὰρ ἔχουσι τινῶν ἄλλων με- 

50 μνῆσϑαι" τῇ ἀναμνήσει δὲ σχότου χαὶ δίνης ual πολλῆς ἀηδίας πληροῦν- 

ται χαὶ σφόδρα δυσχεραίνουσι χαὶ ϑορυβοῦνται χαὶ ταραχῆς ἐμπίπλανται 

10 χουφίζονται δὲ ταῖς μετ᾽ ἄλλων διατριβαῖς. οὐδὲν οὖν φιλητὸν ἔχοντες 
(τί γὰρ ἢ ποῖον ἡδὺ 7 ἀγαϑὸν ἢ χρήσιμον πρόσεστι τοῖς τοιούτοις :) οὐδὲ 
φιλιχὸν πάσχουσι πρὸς Emvtods, τουτέστιν οὐδ᾽ ἀξιοῦσι φιλεῖν ἑαυτοὺς χαὶ 
συνδιάγειν pet ἑαυτῶν" οὐδεὶς γὰρ ϑέλει συνδιάγειν μετά τινος ὃν μισεῖ" 

οὗτοι δὲ μισοῦσιν ἑαυτούς: ὥστε χαὶ συνεῖναι ἑαυτοῖς χαὶ συνδιάγειν uel? 

15 αὑτῶν οὐ βούλονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ συγχαίρειν οὐδὲ συναλγεῖν ἑαυτοῖς, ὅτι 152 
τὸ συγχαίρειν χαὶ συλλυπεῖσϑαι ἐχείνων ἐστίν, οἷς χαὶ τὸ δμογνωμονεῖν 

χαὶ οἷς τὸ αὐτὸ δοχεῖ χαλὸν χαὶ δὺ ἣ μὴ χαλὸν μηδὲ 700, χαὶ ὅλως 

οἷς τὸ αὐτὸ ἀρέσχει, οἷς GE τοῦτο οὐχ ἔστιν, οὐδὲ τὸ συγχαίρειν χαὶ συναλ- 
γεῖν ἐστιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν σπουδαίων, ry ἄρχει χαὶ δεσπόζει τὸ 

90 λογιζόμενον ἡμῶν, ἄρχεται 6& χαὶ δεσπόζεται τὸ ἄλο 1e% ΠΡΟ νει τε τῷ 

λόγῳ χαὶ στάσις ἐν τούτοις οὐδεμία τυγχάνει οὖσα, οἷς χαίρει τὸ λογιζό- 5 
μενον χαὶ ἀρέσχεται, τούτοις χαὶ τὸ ἄλογον, χαὶ οἷς ὁ λόγος οὐχ ἀρέ- 

σχεται. ταῦτα χαὶ τὸ ἄλογον ἀποσείεται. χαὶ διὰ τοῦτο συγχαίρουσιν ἕαυ- 
τοῖς οἱ σπουδαῖοι χαὶ συλλυποῦνται. εἴρηται γὰρ ὅτι οἷς χαίρει ἣ οἷς 

25 λυπεῖται τὸ λογικόν, τούτοις χαὶ τὸ ἄλογον συνήδεται χαὶ συλλυπεῖται. 

ἐπὶ δὲ τῶν φαύλων, ἐπειδὴ ἢ ψυχὴ στασιάζει χαὶ δεσπόζει μᾶλλον τὸ 

ἄλογον, δεσπόζεται δὲ ὃ ice χαὶ τὰ μὲν ἡδέα τούτων ἀηδῇ δοχεῖ τῷ 
λόγῳ χαὶ οἷς ὁ λόγος ἀρέσχεται, τούτοις ἀπαρέσχεται τὸ ἄλογον, πῶς οἷόν 10 

τε τοὺς οὕτως ἔχοντας συγχαίρειν ἑαυτοῖς; ἐν ᾧ γὰρ πράγματι χαὶ περὶ 
80 ὃ πρᾶγμα ἣ πρᾶξιν ὁ μὲν λόγος λυπεῖται, τὸ δὲ ἄλογον χαίρει, τὸ συγ- 

χαίρειν οὐχ ἔστιν. ἕλχουσιν οὖν τὸν ἄϑλιον ὁ λόγος χαὶ τὸ ἄλογον, 6 

νὸς πολλὰ ποιοῦντα. ταῖς 
ε 

Φ 

> 

7 

μὲν δεῦρο, τὸ δὲ δεῦρο διασπῶντα xat avi)’ 

ὃὲ διαφόροις pan δὲ ἐναντίαις ὀρέξεσι χαὶ ἐπιϑυμίαις χαὶ ἅμα ἥδεται 

χαὶ λυπεῖται, ὅτι ὅτε ἥδεται ϑάτερον, οἷον τὸ ἄλογον, τότε λυπεῖται 6 
> \ 

35 λόγος, ἣ ἔμπαλιν. εἰ δὲ μὴ δυνατόν, φησίν, Guo ἥδεσϑαι χαὶ λυπεῖσθαι, 15 

πεῖται ὅτι ἥσϑη χαὶ ὅτι ἡδέα γέγονεν αὐτῷ ἐχεῖνα, 
. 

ἀλλὰ μετὰ μιχρὸν Av 

1 δὲ Β: μὲν ἃ: te Aristoteles συνημερεύσουσιν Ba et Arist. cod. Kb: συνδιημερεύσουσιν 

Arist. vulg. rhesis usque ad φίλος γένοιτο (p. 116629) a ὦ δὲ post ζητοῦσι 

add. a: om. B 5 ἐντυχεῖν B: εὐτυχεῖν a 21 στάσις B: σύστασις a 30 6 

πρᾶγμα) ἃ πρᾶγμα B: ἃ πράγματα a 32 διασπῶντα B: διασπῶντε a ποιοῦντα B: 

ποιοῦντε ἃ 33 ἐναντίαις Β: ἐναντίον a 34 λυπεῖται (alterum) ἃ: λυπεῖ B 
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οἷς μιχρὸν ἡσϑεὶς ἄρτι μεταμέλεται. εἰ δὴ ὡς λέγομεν ἀϑλίως χαὶ 152 
πάντῃ χαχῶς ὃ πονηρὸς διαπορεύεται, φευχτέον τὴν πονηρίαν οὐ βάδην 
ἀλλ ὠχέως πάνυ. 

p. 1166030 Ἢ δὲ OF εὔνοια φιλίᾳ μὲν Zotxev, οὐ μὴν ἔστι φιλία. 

ἔγοντι ἀχόλουϑόν ἐστι χαὶ περὶ εὐνοίας δοχούσης Τῷ περὶ φιλ or 

2. oF 

2 Ss R wy 

“᾿ 

εἶναι φιλίας ἐπισχ i νασϑαι, πότερον φιλία ἐστὶ χαϑάπερ δοχεῖ ἢ φιλία μὲν 
οὐκ ἔστι, φιλίας δέ τι. ἔστι ὃὲ ὡς δόξει οὐ φιλία, ἀρχὴ δὲ φιλίας. οὐχ 35 

ἔστι δὲ ταὐτὸν 7 ἀρχὴ τῷ οὗ ἐστιν ἀρχή. λέγει δὴ ὅτι ἢ εὔνοια φιλίᾳ 
» v c 

μὲν ἔοιχεν, οὐχ ἔστι δέ. 7 φιλία μὲν γὰρ πρὸς ἐχείνους λέγεται, οἷς 
\ \ μῶν \ 5 ~ \ \ δῷ ἡ σ 3 ΄ ~ 

10 χαὶ τὸ φιλεῖν χαὶ ἀντιφιλεῖσθαι χαὶ πρὸς εἰδότας, ὅτι ἀλλήλους φιλοῦσι, 

χαὶ πρὸς Ἰνωρίμους, εὔνοια O& γίνετα! χαὶ πρὸς μὴ ἀντιφιλοῦντας χαὶ πρὸς 
SES. ἀχούσαντες γὰρ πολλᾶάχις περί τινος, ὃν οὐδέποτε τεϑεάμε 

ὅτι ἀγαϑός ἐστι τὰ πολεμιχὰ F ὅτι μουσιχός ἐστι σπουδαῖος 7 ὅτι δεινὸς 

πόλεως ἄρχειν, εὖνοι τούτῳ γινόμεϑα ἐχείνου μὴ εἰδότος, ὡς εὐνοιχῶς ἔχο- 30 
> ~ \ \ ΄ b} \ ? ws τὶ v ΄ ire 

15 μὲν πρὸς ἐχεῖνον. χαὶ γὰρ ὡς αὑτὸς Δριστοτέλης ἐν ἄλλοις λέγει, τῷ 
ΑΛ - I~ Vv Νὴ \ ~ > ~ cp I~ 

Δαρείῳ ἐν [Περσίδι ὄντι χαὶ μετὰ [Περσῶν διατρίβοντι τινὲς τῶν ἐν τῇ “Πλλάδι 
ὄντων χαὶ τὸν Δαρεῖον ΠΣ Α ξασαμένων ἦσαν εὖνοι τῷ Δαρείῳ, ayvo- 

τς a ey ΄ > > ΄, ἀν ον 5) fat \ 
odvtos τοῦτο τοῦ Aapetov. εἰ οὖν φίλους λέγειν εἰώϑαμεν τοὺς γνωρί- 
ζοντας ἀλλήλους χαὶ ἀντιφιλοῦντας χαὶ μὴ ΠΣ τε: ὅτι φιλοῦσι χαὶ 

20 ἀντιφιλοῦνται, ἡ δὲ εὔνοια γίνεται χαὶ πρὸς ἀγνοοῦντας χαὶ ἀγνῶτας, οὐχ 
ἂν εἴη ἢ εὔνοια φιλία. ἀλλ᾽ οὐδὲ φίλησίς ἐστιν’ οὐ γὰρ ἔχει 
διάτασιν οὐδ᾽ ὄρεξιν. διάτασιν λέγει τὴν ἠπειγμένην βούλησιν χαὶ 85 

ὁρμὴν καὶ ϑέλησιν πρὸς φιλίαν. διὸ εἰπὼν οὐ γὰρ ἔχει διάτασιν, ἐπή- 

γαγεν οὐδ᾽ ὄρεξιν. τῆς γὰρ ὀρέξεως τὸ μέν ἐστιν ἐπιϑυμία, τὸ δὲ ϑυμός 

bo or τὸ ὃὲ βούλησις χαὶ ἔστιν ἐπιϑυμία μὲν ὄρεξις ἡδέων, ἥτις ἘΠῚ τι τοῖς 
υετέχουσιν αἰσθήσεως. τὰ γὰρ αἰσϑανόμενα ἐπιϑυμεῖ χαὶ ὀρέγεται͵ τῶν 
πε ιν θυμὸς δέ ἐστιν ὄρεξις τοῦ τιμωρήσασϑαί twa ὡς ὀλιγωροῦντα, 
βούλησις δέ ἐστιν ὄρεξις τῶν ἀγαϑῶν γινομένη μετὰ χρίσεως χαὶ βουλῆς, 
ἥτις ἀνθρώποις γίνεται μόνοις. 6 γὰρ ϑυμὸς χαὶ ἐν ἀνθρώποις χαὶ ἐν 40 
" y aC 3 2 σ ὯΝ ~~ ae > ΄ 

30 ἄλλοις ἔχουσιν αἴσϑησιν, οὐχ ἐν ἅπασι δὲ τοῖς ἔχουσιν αἴσϑησιν οἷον σχώ- 
x 2s v > ΄ v \ 

ληξι χαὶ ἐμπίσιν. GAN ἐν τοῖς τελειοτέροις. οὔτε οὖν ἢ εὔνοια φιλία ἐστὶν 
” ey , ς ‘> ~ 

οὔτε φίλησις, ἥτοι ὁδὸς εἰς φιλίαν. ἀνάλογον γάρ ἐστιν ἣ φίλησις τῇ 
, . , ξ΄ » ΄ « , 

ϑερμάνσει xat λευχάνσει: ὡς yap ἔχει ἢ ϑέρμανσις χαὶ ἡ λεύχανσις πρὸς 

ees χαὶ ee χαὶ ἢ ὑγίανσις wes ὑγίειαν, οὕτω xal 7 φίλησις 
35 πρὸς φιλίαν" χαὶ ἔστιν ὡς ἣ eeu’ μεταξὺ TOD μέλανος χαὶ TOD λευχοῦ, 

οὕτως ἣ φίλησις μέσον εὐνοίας χαὶ φιλίας. ἐπεὶ οὖν φίλησις μέν ἐστιν 45 

2 ὁ πονηρὸς Β: om. ἃ 4 ἔστι φιλία B: ἔστι γε φιλία ἃ et Aristoteles rhesis 

usque ad ἐπιπολαίως στέργουσιν (p. 116743) a 8 τῷ Β: καὶ τῷ a 15 ἐν ἄλλοις] 

M. Mor. Β 12 p. 121245 18 τοῦ B: om. a 19 μὴ διαγνοοῦντας B: μηδὲ ayvo- 

οὔντας a 21 εἴη ἡ Vat. 320: 7 ἡ Ba 22 ἠπειγμένην B: ἐπειγομένην a 

31 οὐχ ἐν ἅπασυ --- αἴσϑησιν Vat. 320; om. Ba 
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re, ἤτοι ϑάττων ὁμοίως χαὶ βραδεία 
σ >) χανσις, εὔνοια δὲ ϑάττων οὐχ ἔστιν, ὥσπερ οὐδὲ νόσος ἢ μελανία, οὐχ ἂν 

Ψ 

, ΄ Μ , ΝΑ » Ὁ ΄ 5 

εἴη ἢ εὔνοια φίλησις. μήποτε 6& τὸ οὐ γὰρ ἔχει διάτασιν ταὐτόν 
~ ΄ Vv \ ~ ΄ ΄ ͵ > 

ἐστι τῷ οὐ γάρ ἐστιν ἔχτασις χαὶ ὁδὸς πόϑεν TOL, ὡς ἣ λεύχανσις. εἰ 
- t ΄ rc ~ ς᾽ Ay v > ΄, > Ἃ » \ > \ 

οὖν ἡ φίλησις πόϑεν ποῖ, ἡ δὲ εὔνοια οὐ τοιαύτη. οὐχ ἂν εἴη τὸ οὐ γὰρ 
2 7 Ἃ Vv ~ Ἄ NEE Vv " 

ἔχει διάτασιν οὐδ᾽ ὄρεξιν ἴσον τῷ οὐ γάρ ἐστι διάτασις χαὶ ἔχτασις χαὶ 
΄ ~ fi c € v ς \ 5 

ἁπλῶς χίνησις WS ἡ ὄρεξις. χαὶ ἡ μὲν φίλησις πρὸς exes te 
, ¢ 

γενέσϑαι φίλον ἐχείνῳ, πρὸς ὃν ἡ φίλησις. πᾶς yap ὃ ἔχων τὴν φίλησιν 

σπεύδει γενέσϑαι φίλος τῷ πρὸς ὃν ἔχει τὴν φίλησιν. 6 δὲ εὔνους οὐ 

ea 

R = 
2 

> ἃ 
- a o- 

~ , , LA, t Zz Μ > ’, ν᾿ \ , > ς ~ 

πᾶσι βούλεται es γενέσϑαι ᾧ εὔνους ἐστίν. εὖνοι μὲν γάρ εἰσιν of τοῦ 

βεμέτου, χρώματος ὄντες τῷ τατος φίλοι 6& οὐ πάνυ τι ϑέλουσι is ἐσϑα! 

τῷ ἡνιόχῳ. ὥστε οὐδὲ pikyaie τούτοις ἐστὶ πρὸς τὸν ἡνίοχον. χαὶ ἡ μὲν 

φίλησις μετὰ συνηϑείας" συνδιατρίψαντες γὰρ μετ᾽ ἀλλήλων χρόνον 
συχνὸν χαὶ τοῦ ἤϑους χαὶ τῆς ἀλλήλων ἀρετῆς very σχόντες οὕτως 

ὥσπερ χαὶ ὑγίανσις χαὶ λεύ- 152r 

ἵενται πρὸς φιλίαν: τὸ ὃὲ ἴεσϑαι | πρὸς φιλίαν φίλησίς ἐστιν. ἔστι δὲ 152v 
i 

> v 5» ΄ » ι 6 » ~ 

ἢ εὔνοια od ras φιλίας ἀρχὴ ἀλλὰ τῆς σπουδαίας. ἡ γὰρ εὔνοια τοῦ 

ἤἥϑους zat τῆς ἀρετῆς ἐστιν ἀλλ᾽ οὐ τοῦ χρησίμου ἢ τοῦ ἡδέος χαὶ ἔστιν 

T μὲν φίλησις ἀεὶ μετὰ συνηϑείας. ἢ δ᾽ εὔνοια χαὶ μετὰ συνηϑείας χαὶ 
δίχα συνηϑείας χαὶ Ex προσπαίου, ἤτοι ἀϑρόον χαὶ τάχιστα. εἶδε γάρ 
τίς τινα σπουδαῖον ἢ ἤχουσε περὶ σπουδαίου χαὶ ἅμα τῇ Vea ual τῇ ἀχοῇ 

4 "4 > ΄ > 5, Ὰ Qi ΡΞ ’ὔ » \ SAN 

γέγονεν εὔνους ἐχείνῳ. οὐχ ἀεὶ δὲ τοῦτο ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ TOAD. οὐ γὰρ ae 
~ EL >)! > +5 4) 

τοῖς σπουδαίοις, OVS ἂν ἴδωμεν ἣ περὶ ὧν ἀχούσωμεν, εὖνοι γινόμεϑα ἀλλ 
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. εἰ οὖν εὔνοια μὲν ἀϑρόον χαὶ σχεδὸν ἀχρόνως γίνεται, 

φίλησις δὲ πᾶσα μετὰ χρόνου, οὐχ ἂν εἴη ἣ εὔνοια φίλησις. οἷον χαὶ 
περὶ τοὺς ἀγωνιστὰς συμβαίνει. εὖνοι γὰρ αὐτοῖς γίνονται. 

δόξεις δὲ χαὶ ταῦτα λέγειν περὶ τοῦ μὴ εἶναι τὴν εὔνοιαν φίλησιν. οὐ λέγε 
ay ~ > \ , > v ε » , 
δὲ τοῦτο, ἀλλὰ λέγει ὅτι οὐχ ἔστιν ἢ εὔνοια φιλία. φιλίας γᾶρ ἐστι τὸ 

συμπράττειν τῷ φίλῳ χαὶ συνεργεῖν εἴς τε τὴν τῶν ἀγαθῶν τεῦξιν χαὶ 

Se es χαὶ εἰς τὴν τῶν χαχῶν ἀποφυγήν, ὅπερ ἐπὶ 

ἔστιν. οἱ γὰρ τοῖς ἀγωνισταῖς εὖνοι (εἰσὶ δὲ ἀγωνισταὶ οἱ ἀϑληταὶ οἱ 

δισχευταὶ οἱ τοιοῦτοι), οἱ οὖν εὖνοι τούτοις ϑέλουσι νιχᾶν Exetvous, οἷς 
κ᾿ ΄ > ~ 5. Ἃ > / 3) of as > > c , 

εὖνοί εἰσι, συναϑλεῖν ὃὲ 7 συνδισχεύειν οὐ βούλονται. εἰ οὖν ot φίλοι 
συμπράττειν ϑέλουσιν, οἱ δ᾽ εὖνοι συμπράττειν οὐ ϑέλουσιν, οἱ εὖνοι φίλοι 
οὔχ εἰσι. 6 συλλογισμὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι. εἰ δ᾽ ovx εἰσιν ot εὖνοι 
φίλοι, οὐδ᾽ ἢ εὔνοια φιλία ἐστί. πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι συλλογιστέον 

οἱ εὖνοι ἐπιπολαίως στέργουσιν, of φίλοι οὐχ ἐπιπολαίως στέργουσιν. ot 
εὖνοι οὔχ εἰσι φίλοι" οὐδ᾽ ἄρα 7 εὔνοια φιλία. λέγομεν δὲ βεβαίαν φιλίαν 
τὴν τῶν σπουδαίων. ταύτης γὰρ τῆς φιλίας χαὶ ἢ εὔνοια ἀρχή ἐστιν, 

ὡς προϊὼν χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐρεῖ. 

11 

10 

15 

Bevétov B: βενετίου a τῶ βενέτω B: om. a τὸ a: tot B 12 ἡνιόχω B: 

οἰνιόχῳ a οἰνιόχον a 14 σχόντες Β: ἔχοντες a 10 σπουδαίας Β: 

σπουδαίων ἃ 9] ἐπιπολὺ B: ἐπιτοπολὺ ἃ 22 as a: ot¢ B 

ἀχούσωμεν B: ἀχούσαμεν a 28 ἀγαϑῶν B: ἀγώνων a 30 εὖνοι B: εὔνοια a 

τῶν 
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p. 116723 “Kotxe δ᾽ ἀρχὴ φιλίας εἶναι, ὥσπερ tod ἐρᾶν ἢ διὰ 158ν 
΄ τῆς ὄψεως ἡδονή. 

5 Ἀ A 5 Vv = Ἀ a v Ψ Μ ΄' ~ 

Εἰπὼν τί οὐχ ἔστιν εὔνοια, εἰπὼν ὅτι οὔτε φιλία οὔτε φίλησις, νῦν 
ΕΥ̓ 7 fee) σ >) \ \ » S72. 1. S 5 , b] \ s\ 4 x43) 

λέγει τί ἐστιν, ὅτι ἀρχὴ χαὶ αἰτία φιλίας ἐστίν. ἀρχὴ δὲ ποιητικὴ GAN 25 
Ψ δ) C5 LL , ἊΝ ’ ΄ ~ 

5 οὐ τελιχὴ 7 ὑλιχή, οὔτε μὴν τ ἔστιν οὖν ἀρχή, ὥσπερ χαὶ ἢ τοῦ 
χάλλους ϑέα τᾶν 354 ἡδονῆς ἀρχὴ ἔρωτος. ὡς γὰρ οὐδεὶς ἐρᾷ μήτε ἰδὼν 

" ΄ Υ͂ o a / x . > 

χαι qovers, OUTWS 6 φίλοι ¥ (ἵνονται υὴ γξγόνοτες εὐνοι. εἰπὼν OF ὅτι 

τὴ 

~ , aN , ~ 

vy προησϑεὶς τῇ ἰδέᾳ xal τῷ χάλλει, τοῦτ: ὃ GE χαίρων τῷ 
Va “ον ΣΝ 3 ~ σ 3 » 

ἴδει οὐϑὲν μᾶλλον ἐρᾷ. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτον ἂν εἴη. ὥσπερ οὐχ ἔστιν 
Vy ΄ 

10 ἐραστὴς οὐδὲ ἐρᾶν λέγεται 6 τῷ εἴδει παρόντι χαίρων ἀλλ᾽ 6 ποϑῶν χαὶ 
παρὸν χαὶ ἀπὸν τὸ χάλλος χαὶ ἀεὶ παρεῖναι ϑέλων χαὶ τῆς παρουσίας 80 

αὐτοῦ γλιχόμενος, οὕτω χαὶ φίλοι χαὶ λέγονται χαὶ εἰσὶν οὐχ οἱ βουλόμενοι 

μόνον τισὶ τὰ ἀγαϑὰ ἀλλ᾽ of βουλόμενοί τε χαὶ ϑέλοντες συμπράττειν 
χείνοις πρὸς τὴν τῶν ἀγαϑῶν τεῦξιν χαὶ χτῆσιν. ἃ μὲν οὖν λέγει ταῦτά 

ον. My 
ὙΝ 15 ἐστι, χατὰ δὲ τὴν λέξιν αὐτίκα τὸ 6 δὲ χαίρων τῷ εἴδει οὐϑὲν μᾶλ- 

= 
Bd ~ 5 [4 3 ~ c aL , - ~ ‘7s 5 IF > | ΄ 5 ~ 

ον ἐρὰ TAUTOV ἔστι τῷ OG GF YALPWY τῷ χάλλει οὐχ ες ἀναγχης ἐρα. 

Ov πὶ πλέον γὰρ τὸ χαίρειν τῷ κάλλει tod ἐρᾶν. χαὶ ἔστι τὸ οὐδὲν μᾶλλον 

ταὐτὸ τῷ ἐξ ἀνάγχης. ὁμοίως χαὶ τὸ οἱ δ᾽ εὖνοι οὐδὲν μᾶλλον τς 
λοῦσιν ἴσον ἐστὶ τῷ οὐχ οἱ ὄντες εὖνοι ἤδη χαὶ φίλοι εἰσίν. of μὲν γὰρ 35 

20 φίλοι καὶ εὖνοι, of δ᾽ εὖνοι οὐκ ἐξ ἀνάγχης ual φίλοι. ἐπειδὴ γὰρ ἀρχὴ 

φιλίας ἐστὶν ἢ εὔνοια, τέλος δὲ ἢ φιλία, οἷς ney τὸ τέλος ἢ φιλία, 

ἀνάγχη “AL τὴν ἀρχήν, τὴν εὔνοιαν, ὕ os οὐ μὴν οἷς ἢ ἀρχὴ πρόσ- 

ἐστιν, ἀνάγχη χαὶ τὸ τέλος παρεῖναι. εἴρηται γὰρ ὅτι οἱ μὲν εὖνοι βού- 
hovta τὰ ἀγαϑὰ οἷς εὖνοι Ἔν τ συμπράττειν ὃὲ χαὶ ὀχλεῖσϑαι χαὶ 

95 ϑορυβεῖσϑαι, ὅπως dy προσγένηται αὐτοῖς τὰ ἀγαϑὰ οὐ ϑέλουσι, τῶν φίλων 
συμπονεῖν ἀλλήλοις χαὶ συγχαχοπαϑεῖν βουλομένων. διὸ εταφέρων «ραΐη 40 

ἂν αὐτήν τις εἶναι ἀρχὴν φιλίας, ὥσπερ ὁ λέγων τὴν χαρδίαν πηγὴν μετα- 

φορὰν εἶπεν, ὁμοίως χαὶ ὃ τὴν ἀσπίδα χρατῆρα "Ἄρεως χαὶ τὸν χρατῆρα 
ἀσπίδα Διονύσου, (οὕτω χαὶ ὃ τὴν εὔνοιαν λέγων ἀρχὴν φιλίας μεταφο- 

30 ρικῶς εἴρηχε. μεταφορὰν ὃς εἶπεν ὅτι ὥσπερ ἣ χαρδία οὐχ ἔστι ταὐτὸν 
τῇ πηγῇ οὐδὲ 6 χρατὴρ τῇ ἀσπίδι.) οὕτως οὐδὲ τὸ ἦϑος, ὅπερ ἐστὶν ἀρχὴ 

‘4 } > MEA ΄ » 7 wk 

φιλίας, ταὐτόν ἐστι τῇ εὐνοίᾳ. διὰ γὰρ τὸ ἦϑος γίνεται ἢ φιλία χαὶ τοῦτό 
J ἐστιν ἢ τῆς φιλίας apy" ᾧ ἤθει ἕπεται ἢ εὔνοια. ex μεταφορᾶς οὖν 4 

ϑηϑείη ἂν τς ἢ εὔνοια. χρονίζοντες δὲ σὺν ἀλλήλοις ὃ εὔνους χαὶ ᾧ 

1 6 Β: δὴ ἃ et Aristoteles 2 rhesis usque ad τούτοις γίνεται (p. 1167414) a 

5 οὐ B: οὔτε a Ὁ οὐϑὲν B et Aristoteles: οὐδὲ a 17. 18 οὐδὲν μᾶλλον ταυτὸ τῶ 

Β: οὐδὲν ταυτὸ μᾶλλον τὸ ἃ 21 οἷς --- φιλία ex Vat. 320 recepi: om. Ba 25 αὖ- 

τοῖς προσγένηται a 20 χαὶ συγχαχοπαϑεῖν ἀλλήλοις ἃ 21 εἶναι ἀρχὴν φιλίας a 

ἀρχὴν εἶναι φιλίαν B: ἀργὴν εἶναι φιλίαν Arist. τὴν χαρδίαν πηγήν] cf. Plat. Tim. 

Ρ. 70b τὴν ἀσπίδα] οἷ. x. ποιητιχῆς 21 p. 1457>20 π. ῥητοριχῆς Γ 4 p. 1407416. 11 

Ρ. 141235 29 οὕτω -- τῇ ἀσπίδι (31) ἃ: om. B 34 ἂν Β: om. a 
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ἊΣ > » | \ 7 i4 /* , 3oa\ ‘ vs > \ --ς 

εὔνους ἐστὶ χαὶ συνήϑεις γινομένοι φίλοι γίνονται. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶν 152v 
΄ ”~ bal ΄ ΄ \ ΄ > \ \ ς Ve ΄ > i 

ἢ φίλησις ἡ ἣ συνομιλία χαὶ ἢ συνδιαγωγὴ χαὶ ἡ συναυλία, γίνεται ὃξ ἢ 
ἡ (ἢ v ΄ , 4 e > τ 

εὔνοια χρονιζομένη φιλία, τουτέστι χρονιζόμενοι οἱ εὖνοι οἷς εἰσιν εὖνοι 

γίνονται φίλοι. 

p- 1161114 “Ὁ μὲν εὐεργετηϑεὶ 

O7 ῷ, 

Vv "» σ ΄ “ 5 , 7 ‘a >) ‘ Ἁ 3 \ ~ > Δείξας ὅτι ἢ εὔνοια οὐχ ἔστι φιλία, χωρίζει αὐτὴν χαὶ ἀπὸ τῆς ἀν- 
τευποιίας. δοχεῖ γὰρ οὐχ αὐτῷ ἀλλὰ | τοῖς πολλοῖς ἢ εὔνοια ἀντευποιία 158: 

τ > v = ᾿ > re = ~ 

χαὶ αὖ ἡ ἀντευποιία εὔνοια χαὶ χαλοῦσι τοὺς ἀντευποιοῦντας εὔνους οὐχ 
5 . 474. ὅν > = > 

ὀλίγοι. δι᾽ ὃ χαὶ 6 ᾿Αριστοτέλης ἀντὶ tod εἰπεῖν  α αὶ ἀνθ᾽ ὧν πέπονῦεν 
> . v ᾿ > ~ " aS ~ 2 

ἀπονέμει τὴν εὔνοιαν 6 μὲν δὴ ἀντιδιδοὺς χαὶ ἀντευποιῶν τὸν εὖ δράσαντα. 
bid X > Ἃ . , ς ‘ ν᾿ ΄ yw. δ > , 

εὔνους μὲν οὐχ ἂν prety. of γὰρ εὖνοι βούλονται εὖ ἔχειν ἣ εὖ πάσχειν 
ἊΨ ἘΠ’ EN τ ὦ ΄ v " » 

οἷς εἰσιν εὖνοι. οὐ μὴν χαὶ εὖ δρῶσιν εἰς αὐτούς, ὥστε εὔνους μὲν οὐχ 
Ἃ ΒΒ Τα ΣΝ ἡ eee 7 Q7 7 \ ’ ἂν prety, διότι εὖ ὃρᾷ δίχαιος δέ: δίχαιον yap τὸ 
χωρίσας οὖν τὴν εὔνοιαν ἀπὸ τῆς ἀντευποιίας, χωρί 
Ὁ la a\ ’ > 5 , 

διὰ τὸ χρήσιμον φιλίας. ὁ δὲ βουλόμενός τινα εὖ πράττειν ἐλπίζων 
’ 4 , 5 ~ Φ , , 44) 

ὠφέλειαάν τινα ἀπὸ τῆς ἐχείνου εὐπραγίας ual εὐπάϑειαν. οὐχ ἐχείνῳ ἀλλ 
ξ΄ ~ ν ’, » 5 Vv - 2 \ 43 τ κ 75 

ἑαυτῷ εὔνους ἐστίν, ἥτοι οὐχ εὔνους ἐχείνῳ ἐστὶν ἀλλὰ μᾶλλον φίλος 
c ~ , \ fe s i —% a ἊΨ ae ὁ (a ἘΞ ΑΝ »-- ἜἜΨΡΨΙ 

ἑαυτῷ (τοιαύτη γὰρ ἢ διὰ τὸ χρήσιμον φιλία. ὡς πολλάχις εἴρηται), 
σ δῶν és >) \ ,ὔ ΄ { ᾿ ‘ Ἂ , ~ ‘ 5 

ὥσπερ οὐδὲ φίλος ἐστὶ χυρίως ὁ ϑεραπεύων τινὰ GLa τινα χρῆσιν χα! ἐπι- 
- \ τυχίαν τινὸς ἀγαϑοῦ. δεῖ yap ἐν τῇ λέξει τῇ χαϑάπερ οὐδὲ φίλος 10 

? 
h or OM? προσυπαχούειν τὸ χυρίως, ἵν 

χυρίως. ταῦτα εἰπὼν ἐπάγει. ὅλως δὲ ἢ εὔνοια Or ἀρετὴ 
ἃ ταύτας, δῆλον ὅτι οὔτε ἢ ἀντευποιία 

εὔνοιά ἐστιν οὔτε τὸ βούλεσϑαι εὐπραγεῖν τινα διὰ χρῆσιν χαὶ τὸ εὖ 
4 > Me ee | ΄, ΝΟΥ͂Ν a bP! ΄ δὴ ων ΝΥ v ΄ > 

TAGY Ev OT ExXELVYOv. OEOELATAL OF OTL OVO 7 αληΐης φιλια SVVOLA EOTLV, 

GAR οὐδὲ φίλησις" λείπεται ἄρα 
, Vv Ἵν; ΄ Ἃ Vv. 

DVOLAY εἰναι. ὡς ἂν υξταφξρων ELTOL τις [0] 

‘ ~ f MT , 

THY τῆς φιλίας ἀρχὴν. 

, 

p- 1167222 Φιλιχὸν δὲ χαὶ ἢ ὁμόνοια, διόπερ οὐχ ἔστιν ὁμοδοξία. bo 

A ml \ εἶ ΄ ΄ , , 7 me N \ / ao εἶ ΄ a A 

Εστι μὲν χαὶ ἣ ὁμόνοια φιλία διὰ τὰ συμφέροντα, ὥσπερ χαὶ 7 διὰ 
[- > τὸ χρήσιμον. διαφέρει δὲ ἢ διὰ τὰ συμφέροντα φιλία τῆς διὰ τὸ χρή- % 

μεγάλα χαὶ πρὸς ἀγοραίους χαὶ πρὸς βαναύσους, ἢ δὲ ὁμόνοια μεγάλων 
σ \ ΄ “ ΄ “ ΄ os 7) ae or. 

Zvexev χαὶ συμφερόντων ὅλῃ πόλει, ὅλαις πόλεσιν, ὅλοις “λλησιν, ὅλοις 

4 φίλοι Vat. 320: εὖνοι χαὶ φίλοι Ba 5 rhesis usque δὰ ἀγωνιστῶν εἴπομεν 

φ. 
ῥηθϑείη (14) a: om. Β βούλονται εὖ 

22 

et Aristoteles: ὁμόνοια Β rhesis usque ad οὗ ἐφ 

1167421) a 10 6 6B: & dv a lacunam indicavi 12 οἱ yap — 
εἰν Vat. 320: εὖ βούλονται σχεῖν a Ἁ ἱ yA 

= 

φίλος B et Aristoteles: φίλως a 27 ἄρα B: δὲ ἄρα a 29 ὁμόνοια φαίνεται a 

fe νται (p. 1167>2) a 
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ἔϑνεσιν. ἣ γὰρ τῶν ᾿Βλλήνων ὁμόνοια τοῦ Ξέρξου uxt? αὐτῶν ἐληλυ- 158 τ 
ϑότος τοῦ χοινῇ πᾶσι τοῖς “Ἑλλησι συμφέροντος χάριν ἐγεγόνει. ἔστιν οὖν 

7 ὁμόνοια φιλιχόν τι χαὶ διὰ τὸ εἶναι φιλιχὸν οὐχ ἔστιν ὁμοδοξία. οὐ γὰρ 
ἀνάγχη τοὺς ὁμοδοξοῦντας ἤδη χαὶ φίλους εἶναι. ἐνδέχεται γὰρ χαὶ 30 

st ἘΤΩ͂Ν ΡΞ ἣ κ ἝΞ Ψ = 2 τοὶ \ > ata 3 ~ A [4 ὦ F 

ἐχϑρους ὄντας ἣ χαὶ ἀλλήλους ἀγνοοῦντας περὶ τὸ αὐτὸ ὁμοδοξεῖν. τί σι 

are x h ayn f. \ 2 Xx = poe ris € \ 2 \ a) 5 ‘\ Lay RS ~ «Ὁ ΄ Ἁ EY σῷ 

{4p AWAVEL AGL CWE XAL TOV cyvpoy ξμηι 7 χαὶ OV GYVOW, ὁ cy G6cKh.w 

\ ~ « ΄ Ψ “ \ ~ ~ ~ \ ion 

περὶ tod ἡλίου, οἷον. ef τύχοι ὅτι μείζων ἐστὶ τῆς γῆς; τοῦτο αὐτὸ χαὶ 
5 ~ S - 4 5 ‘ ~ ws ~ ia , ΄ ~ 

ἐχεῖνον δοξάζειν, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν οὐρανίων ὁμοίως. ὁδμογνωμωονεῖν 
“ S\ \ f Vv Si , 5 ΄ 5 p Sal) a 

δὲ UN φίλους ὄντας «μηδὲ γινώσχοντας ἀλλήλους οὐχ ἐνδέχεται. ὅταν 

10 τοίνυν προαιρῶνται χαὶ πράττωσι τὰ δόξαντα πᾶσι, τότε λέγειν ἔϑος ἡμῖν 
΄ ~ Vv C. ΄ ΄ 

αὐτοὺς ὁμογνωμωονεῖν χαὶ ἔστιν ἢ ὁμόνοια, ὡς εἴρηται, περὶ τὰ πραχτά, οὐ 85 
\ \ > \ ‘ 4 wf \ \ 5. ἃ / ~ ~ 

τὰ μιχρὰ ἀλλὰ τὰ μέγεϑος ἔχοντα χαὶ τὰ ἐνδεχόμενα ἀμφοῖν τοῖς ὁμο- 
! 

~ c ΄ > \ ~ \ > 4 > 

γνωμονοῦσι ὑπάρχειν. εἰ γὰρ τοῖς μὲν ἐνδέχεται, τοῖς δὲ μὴ ἐνδέχεται 
\ \ <7 \ > ὑπάρχειν, οὐχ οἷόν τε ὁμονοεῖν. τὸ γὰρ εἶναι τὰς ἀρχὰς ἀρετὰς 7 τὸ 

15 Λαχεδαιμονίοις συμμαχεῖν, εἰ μὲν πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει δοχεῖ, ὁμονοεῖ 7, Ἔ 
΄ = ΞΟ dh cote X 2 J = = ~ SX 7 >» % ~ \ ie \ ar πόλις, εἰ δὲ τοῖς μὲν ἀρέσχει τοῖς δὲ μή, διχονοεῖ χαὶ στασιάζει. χαὶ δὴ 

ἂν δοχῇ πάσῃ TH πόλει ἄρχειν τὸν [Itttaxdv, ϑέλοντος χαὶ tod Ilittax0d, 
΄ ~ ss ~ ~ ~ ~ 5 > ‘ 

ὁμονοεῖ ἢ πόλις τῷ [Πιτταχῷ xat οὗτος τῇ πόλει, τῆς πόλεως GF μὴ 40 
vv x 

συμφωνούσης ἄρχειν τὸν [Ππτταχὸν ἣ ταύτης μὲν συμφωνούσης, οὐ ϑέλει 
a « Wa 0 ΄ merc) 7 >. 

20 δ᾽ ὁ [ΠΠτταχὺὸς ἄρχειν, οὐδ᾽ οὕτω συμφωνία χαὶ ὁμόνοια ἐστιν. ὅτε δὲ 
~ v , ine: > 5 

δυοῖν ὄντοιν ἑχάτερος βούλεται χωρὶς τοῦ ἑτέρου ἄρχειν, ὥσπερ ἐν ταῖς 
΄ 4% 5 \ ~ ~ 7. id 

Φοινίσσαις στασιάζουσιν. εἰσὶ 6& Φοίνισσαι δρᾶμα tod ᾿υριπίδου: ἢ δὲ 
~ ΄ ΄ ΄ ΖᾺ ~ , ΄ if cr ¥ ~ 

τοῦ δράματος ὑπόϑεσις δήλη τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐχείνῳ. ἢ μὲν οὖν τῶν 
5 / \ >t ‘> Noe σ μ᾿ v \ a\ ~ ‘fe 

λεγομένων πρὸς ᾿Αριστοτέλους διάνοια αὕτη τις ἂν εἴη: τὸ δὲ τῆς λέξεως 
- 5 - > , > e : Ζ 

25 τῆς οὐ γάρ ἐστιν ὁμονοεῖν τὸ αὐτὸ ϑάτερον ἐννοεῖν οἱονδήποτε, 45 
\ 

ἀλλὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ, τοιοῦτόν ἐστιν: οὐχ ἔστιν ἢ ὁμόνοια τὸ νοεῖν 
a7 \ ἋἍ \ / \ >} l4 ΑΔ Q 7 ΄ 2 | a ~ Vv 3 ΄ 

δύο τινὰς ἣ χαὶ πλείους τὸ αὐτό, ὃ δήποτέ ἐστιν ὃ νοοῦσιν, εἴτε ἀρχή 
> a ~ ™” ~ a“ Ἁ δ - >») VW. A a 7 Ἃ Ἁ ἊΝ ἐστιν ὃ νοοῦσιν 7 uthua ἣ τιμὴ ἣ ὅτι ἂν εἴη, περὶ ὃ δύο ἣ χαὶ; πλείω 
J ~ ΄ c ΄ , ΄ ~ Vv i 

διανοοῦνται, ὡς ἕχάστου χαὶ οὐ πάντων ὁμοῦ γενέσϑαι. οὐχ ἔστιν οὖν 
80 ὁμόνοια τὸ ἐννοεῖν τὸν ᾿Εἰτεοχλέα χωρὶς τοῦ []ολυνείχους ἄρχειν ἣ τὸν 

5 » " ~ 37 f on ve! ΄ \ ΄ - 5 2. 

Πολυνείχην χωρὶς tod “Eteoxhgovs, ἀλλ᾽ ὁμόνοια χαὶ ὁμονοεῖν ἐστι τὸ ἐ 
~ ~ ~ ~ > ~ b] ΄ τ - 

τῷ αὐτῷ, τουτέστι περὶ τοῦ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ διανοεῖσϑαι ἀμφοτέρους, χαὶ ὃ 50 
\ 4 ~ 7 c ~ \ “ als ϑέλει χαὶ βούλεται ϑάτερος, τοῦτο χαὶ τὸν ἕτερον αἱρεῖσϑαι ual ἀποδέχε- 

σϑαι, οἷον εἰ βούλεταί τις ἄρχειν, βούλει δὲ χαὶ σὺ τὸν αὐτὸν τοῦτον ap- 
- δ. a 7% A aN [2 >) id ἊΨ our 2 

35 χειν, ὁμονοεῖτε, ef δ᾽ ὃ μὲν βούλεται, σὺ dé μὴ ϑέλεις, οὐχ ὁμόνοια τοῦτο 
ἀλλὰ στάσις. 

Ρ. 116752 [Πολιτιχὴ δὲ φιλί εται ἣ ὁμόνοια, χαϑάπερ χαὶ 

΄ - 

ι Εἰπὼν ὅτι ὁμόνοιά ἐστι τὸ ὁμογνωμονεῖν περὶ τὸ συμφέρον 7 ξαυ- θ8ν 

~ ~ -" a . . 5 a , © ‘ > 

2 χοϊνῆ B: χοινοῖ a 15 Λαχεδαιμονίοις scripsi: λαχεδαιμονίους Ba 24 πρὸς B: παρ΄ a 

25 ϑάτερον B: ἑχάτερον a et Aristoteles 28 οἱονδήποτε B: ὃ δήποτε a et Aristoteles 

28 περὶ Β: map 8 29 οὐ B: μὴ 8 37 rhesis usque ad δίχαια ποιεῖν (p. 1161} 16) a 
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τοῖς ἢ TH πόλει ὅλῃ; λέγει ὅτι πολιτιχὸν δή ἐστιν ἢ δυόνοια χαὶ οὐχ [58ν 
ὁμοδοξία, τουτέστι πολιτιχῆς ἐστί τι χαὶ οὐχί τινος τῶν ἄλλων ἐ 
στημῶν, οἷον φυσιχῆς 7 μαϑηματιχῆς ἢ ἄλλης ὁποιασοῦν. ἔστι ὃξ πολι- 10 

τιχόν τι, διότι περὶ τὰ συμφέροντά ἐστι χαὶ τὰ εἰς τὸ βιοῦν ἀνήκοντα. 
5 Vewpettar δὲ ἢ ὁμόνοια ἐν τοῖς ἐπιειχέσι, χαὶ οὐχ ἐν τοῖς φαύλοις. οἵ 

γὰρ φαῦλοι μηδ᾽ ἐπὶ βραχὺ πρὸς ἑαυτοὺς ὁμονοοῦντες, ἀεὶ δὲ στασιάζον- 

τες, ϑαυμαστὸν εἰ πρὸς ἄλλους χαὶ μετὰ ἄλλων ὁμονοοῖεν. οἱ μὲν γὰρ 

σπουδαῖοι τὰ αὐτὰ ἀεὶ αἱρούμενοι χαὶ τὰ αὐτὰ ἐνεργοῦντες χαὶ πράττοντες. 

τὰ δίχαια δηλαδὴ χαὶ τὰ συ! po χαὶ μενόντων αὐτοῖς ἀραρότων χαὶ 15 

10 ἀμεταπτώτων τῶν ΠΣ ἑπομένως τὴν ὁμόνοιαν ἀσπάζονται. τοὺς 
΄ as awed Ὑ > >r a ~ \ sey “57 

φαύλους δέ, χαϑάπερ εἴρηται, οὐχ οἷόν τε ὁμονοεῖν πλὴν ἐπ᾽ ὀλίγον, 
ὥσπερ χαὶ φίλους εἶναι’ ἐπὶ βραχὺ yap ἣ φιλία αὐτῶν, πλεονεξίας " ὥσπερ φίλους εἶναι" ἐπὶ Bp OD ἡ τ OE Tass a 
γὰρ ὀρεγόμενοι χαὶ tod τὰ πλείονα τῶν ὠφελίμων ἔχειν, ἐν GE τοῖς πόνοις 

χαὶ ταῖς ταλαιπωρίαις τὰ ἐλάττονα, ὡς ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ περὶ ἀδίχου 
΄ ~ ᾿Ν ΄ ΄ ΄ 

15 λέγων εἴρηχε, στασιάζουσι συνεχῶς χαὶ διαφέρονται. βουλόμενος yap, φησίν, 

ἔχαστος τῶν φαύλων ἑαυτῷ περιποιεῖσθαι χαὶ εἰς ἑαυτὸν ἕλχειν τὸ πλέον 20 
ond [4 » > , μὲν ἐν τοῖς ὠφελίμοις, τοὔλαττον δὲ ἐν τοῖς pee epots tov πέλας ἐξετά 

e ΄ 

χαὶ πρὸς τὰς εὐθύνας ἐπισύρεται ὡς τοιούτων ἄξιον ὄντα, τουτέστι 
ἐλαττόνων ἐν τοῖς ὠφελίμοις χαὶ συμφέρουσι, υξιζόνων δὲ ἐν τοῖς βλαβε- 

20 pois, χαὶ διίστανται ἀφ᾽ ἀλλήλων, τοῦ χοινοῦ μὴ μένοντος χοινοῦ διὰ τὸ 
ἔχαστον πρὸς ἑαυτὸν ἕλχειν χαὶ ἰδιοποιεῖσϑαι. διά τε οὖν ταῦτα χαὶ 

διαλύονται χαὶ διίστανται χαὶ διὰ τὸ ἀναγχάζειν τὰ δίχαια πράττειν, 

αὐτοὶ μὴ πράττοντες. πῶς γὰρ ἂν ἐγὼ πεισϑείην πρᾶξαι τὰ δίχαια σοῦ 2% 

μὴ πράττοντος, ἣ σὺ πράξαις ἂν ἐμοῦ μὴ ποιοῦντος: δεῖ γὰρ τὸν avay- 

95 χαάζοντά us τὰ δίχαια πράττειν πρὸς ἐχεῖνον πρότερον ἐχεῖνον ταῦτα πρός 
~ Ν ’ 5 nv > 

Us ποιεῖν, ὁμοίως δὴ χάμὲξ πρότερον δίχαιον εἶναι πρὸς ἐχεῖνον, ἂν ἀναγ- 
4d ‘ as , 

χα-ὦ TA OLXALA THOS μὲ TOLELY. 

p. 1167617 Ot δ᾽ εὐεργέται τοὺς εὐεργετηϑέντας μᾶλλον Go- 

χοῦσι φιλεῖν ἣ οἱ εὖ παϑόντες τοὺς δράσαντες. 

, Ἄ ,ὔ, a , Vv { ΄ , ~ x 2 > 2 oe = 

30 Πάντα διέρχεται, ὅσα συμβαίνειν εἴωϑεν ἅπασαις ταῖς φιλίαις, ὧν ἐστ! 80 

χαὶ τὸ τοὺς EDEN ργετήσαντας χαὶ εὖ ποιήσαντας δοχεῖν μᾶλλον φιλεῖν τοὺς 

εὐεργετηϑέντας χαὶ εὖ παϑόντας ἣ ot εὖ παϑόντες τοὺς εὖ δράσαντας. 

χαὶ ὡς ὄντος παραδόξου τοῦ γινομένου, ζητεῖ τὴν αἰτίαν. χαὶ ὡς ἀληϑῶς 
» , > > \ ‘ ~ = ee Ἁ τ ΄ ΡΟ ΒΒ [πα 

ἀτοπόν τι δοχεῖ τὸ μὴ μᾶλλον φιλεῖν τοὺς εὖ παρα ον οατο ἐτοῦτα vets, 
\ 

35 πρῶτον μὲν λέγει τὰ τοῖς πλείστοις περὶ τούτου δοχοῦντα, οἷς οὐχ ἀρέσχε- 

ται, εἶτα ἐπάγει τὰ αὐτῷ ἀρέσχοντα. λέγουσι τοίνυν οἱ πλεῖστοι, ὅτι οἵ 40 

4 ἀνήκοντα Β: ἀνιέντα ἃ 5 καὶ οὐχ B: zat a 14 ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ] ὁ. 1 

Ρ. 112967. 10 p. 1134433 18 ὄντα seripsi: ὄντας Ba 21 te Bi: te a 20 πει- 

σϑείην B: πεισϑείω a 20 δὴ Β: δεῖ ἃ 28. 29 μᾶλλον δοχοῦσι B: δοχοῦσι μᾶλλον a 

et Aristoteles 29 ot B et Aristoteles: om. a rhesis usque ad πονηροῦ ϑεωμένους 

(p. 116727) a 33 ζητεῖ a: ζητεῖν B 36 αὐτῶ Vat. 320: tH αὐτῶ Ba 
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μὲν εὐεργετηϑέντες χαὶ εὖ παϑόντες ὀφείλουσι χαὶ τρόπον τινὰ ὑπεύϑυνοί 153% 

ὲ εὐεργετήσασιν ὑφεί, ETH. χαὶ ἐπὶ τούτῳ οἱ μὲν εὐεργετή- ὃ 

σαντες μᾶλλον ρον ot ὃὲ εὖ παϑόντες ἧττον. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ὃα- 

νείων οἱ μὲν ὀφείλοντες οὐχ εἶναι βούλονται τοὺς δεδανειχότας, of δὲ 

5 δανείσαντες πρὸς τῷ ϑέλειν ζῆν τοὺς ὀφειλέτ ας χαὶ ἐπιμελοῦνται τῆς σω- 

τηρίας αὐτῶν, ἵνα λάβωσι τὸ δάνειον, οὕτω χαὶ τοὺς εὐεργετήσαντας ἀνά- 

hoyov εἶναι τοῖς δανείσασ: εἶναι βούλεσϑαι τοὺς εὐεργετηϑέντας χαὶ οἷον 45 
= 

5. 7 v ΄ ΄ 

ὀφειλέτας ὄντας, ὡς χομιουμένους τὰς χάριτας, τοῖς δ᾽ εὖ παϑοῦσιν οὐχ 
> 5 Ἀ be! A \ 5 a ~ ‘ ΄ \ 3 ‘ , 

εἶναι ἐπιμελὲς 000 βουλητὸν τὸ ἀνταποδοῦναι τὴν χάριν χαὶ ἐπὶ τούτῳ 

10 μηδὲ βούλεσϑαι μηδὲ φροντίζειν τοῦ ζῆν τοὺς εὐεργέτας. ὧν GE μὴ φρον- 

τίζουσι τὸς oe αὐτοῖς ἐστι, χἂν ζῶσι χαὶ ὦσι χἂν μὴ ζῶσι, πῶς 

ἂν αὐτοὺς φιλεῖν λέγοιντο; τὴν ὃὲ τοιαύτην αἰτίαν τοῦ τοὺς εὖ παϑόντας 
Ἁ αὐ πῶ 5 a , > 5 vy φιλεῖν εὐεργετήσαντας Ἐπίχαρμος εἶπε, λέγων τοὺς πολλοὺς 2x πονη- 

ροῦ ϑεωρουμένους. ἔστι δὲ τὸ ποτ ταὐτὸν τῷ βλέποντας, τὸ δὲ 50 
~ 

πονηροὶ τῷ ἀχάριστοι, ἀμνήμονες. ἔστι δὲ τὸ τοῦ Ἔν τοιοῦτον " 
" 

_ σι 

λέγουσι ταῦτα οἱ πολλοὶ πρὸς λύσιν τοῦ ζητήματος, πρὸς τὴν πονηρίαν 

ἀπιδόντες τῶν εὖ πεπονθότων. εἰς γὰρ τὸ γινόμενον παρὰ τῶν ἀχαρίστων 
\ ~ 

ἀποβλέψαντες χατὰ πάντων ἁπλῶς οὕτω τῶν εὖ πεπονθότων ἀπεφήναντο. 

p. 1167627 “Eotxe δ᾽ ἀνθρωπιχῷ" ἀμνήμονες γὰρ ot πολλοί. | 

90 Εἰπὼν & λέγουσιν οἱ πολλοί, διὰ τί μᾶλλον δοχοῦσι φιλεῖν οἱ εὐερ- 154r 

γέται τοὺς εὖ ὑπ᾽ αὐτῶν πεπονθότας, ἐντεῦϑεν τίϑησι τὴν οἰχείαν τι 
= , NP , a\ 9 ΟΣ Ὅν =) fp 

τούτων δύξαν. πάνυ Gs ἀσαφῶς διὰ συντομίαν ἀπήγγειλεν ὃ βούλετ 
” a = > ey, χ 

εἴη δ᾽ ἂν ὃ λέγει τοιοῦτον: ἀνϑρωπιχῷ ἔοιχε, τουτέστι οἰχεῖόν ἐστι τὸ 10 
γινόμενον τῇ τῶν ἀνθρώπων ἀμελείᾳ περὶ τὴν τῶν ἁπλῶς ἀγαϑῶν ζήτη- 

25 σίν τε χαὶ ϑήραν χαὶ διάγνωσιν. πάντῃ yap εἰσιν ὀλίγοι of τὰ πάϑη 
- 

μετρῆσαι ϑελήσαντες ταῖς ἀρεταῖς χαὶ χοσμῆσαι ἑαυτοὺς χαὶ τάξαι πότε 

χαὶ ἐπὶ πόσον χινεῖσϑαι προσήχει χαὶ χατὰ νοῦν ζῆν ἐσπουδαχότες, ὃς νοῦς 

ἐστι μάλιστα ὃ ἄνϑρωπος, ὡς ἐν τῷ ἐφεξῆς λέγει βιβλίῳ. τῶν δὴ τοιού- 
των ὀλιγίστων ὄντων, λείπεται τοὺς λοιποὺς φαύλους εἶναι, χαὶ διὰ τοῦτο 

\ ΄ Εἰ - 80 χαὶ ἀγνώμονας. ὃ γὰρ ἀγνώμων φαῦλος χαὶ egies πρὸς Tov εὐεργέτην, 15 
a ~ > / 

ἐπεὶ οἱ σπουδαῖοι τοὺς εὐεργέτας φιλοῦσιν ὡς ἑαυτοὺς xal ἀντευποιεῖν ἐπεί- 
\ ~ ~ 5 ~ A \ ~ > > ~ ~ - ν 

γονται χαὶ μᾶλλον. τῆς ἀρετῆς γὰρ τὸ μᾶλλον εὖ δρᾶν ἣ μᾶλλον εὖ 

πάσχειν, ὡς τῆς χαχίας τὸ ϑέλειν εὖ μᾶλλον πάσχειν (7 εὖ ποιεῖν.) 

me 
a. ᾿ > ~ ΤῈ ry 2 \ ~ dar ἂν ὦ ΤΣ ἘΝ 

ἔπει ΟἹ OLY εὖ TOLELY οὐ βούλονται, Ola τοῦτο ODOE φιλοῦσι. Οοηζειξε 

>? 

35 ὃ ἂν φυσιχώτερον εἶναι τὸ αἴτιον, καὶ οὐχ ὅμοιον τῷ περὶ 

2 τούτω Β: τούτοις ἃ 3 φιλοῦσι Β : ὀφείλουσιν ἃ 5 δανείσαντες B: δεδανειχότες ἃ 

τῷ Β: τὸ a 7 εἶναι (alterum) B: χαὶ εἶναι a βούλεσϑαι B: βούλονται a 8 πα- 

Jodor corr. ex παϑέσιν B: παϑῶσιν a 11 διαφέρον B: διαφορὰ a 13 ᾿Επίχαρμος] 
p- 273 Lor. λέγων scripsi: λέγειν B: λέγει a 18 rhesis usque ad τὸν ποιήσαντα 

(p. 116825) a 21 εὖ B: om. a 26 μετρῆσαι B: μετρεῖν a 28 λέγε! Καὶ 7 

p. 1178 a7 δὴ B: δὲ a 30 ἀγνώμονας B: οἱ ἀγνώμονες a 31 τοὺς εὐεργέτας B: 

πρὸς τοὺς εὐεργέτας a 32 εὖ δρᾶν Β: xat εὖ δρᾶν ἃ 33 ἢ εὐποιεῖν a: om. Β 
‘ 
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4 / ple Rave tetas alte oe δ Ba ἀποδιδόναι πειρώμενοι τοῦ μᾶλλον 154r 

_ 

cy Qs ee) αὐ ἢ 
εὖ παϑόντας τοῖς ὀφειλέταις 

ἘΆΝ ὥσπερ οὖν οἱ ἜΣ: φιλοῦσι τοὺς ὀφειλέτας χαὶ τῆς σωτη- 
5 

ρίας αὐτῶν ἐπιμελοῦνται, of δ᾽ ὀφείλοντες οὐ βούλονται εἶναι χαὶ ζῆν οἷς 
> 

’ 

ὀφείλουσιν, οὕτω xat οἱ εὖ παϑόντες, οἷον ὀφειλέται ὄντες τοῖς εὐεργέταις 
ΕΟ ex ΄ ~ ὃ ~ ΄ 3 ~ 3 Ἁ \ 5 - 

οὐδ εἰναι Παύλονδαι; πολλοῦ δεῖ λέγειν ἀγαπᾶν αὐτοὺς χαὶ ἀντευποιεῖν. 
» 

ταύτην τὴν ἀπόδοσιν οὐχ ἀποὸ δεχόμενος ὃ ᾿Αριστοτέλης λέγει, ὅτι τούτου 
φυσιχώτερόν ἐστι τὸ αἴτιον χαὶ οὐχ ἔστιν ὅμοιον τὸ γινόμενον τῷ περὶ 
τοὺς δανείζοντας χαὶ δανειζομένους. οὐ γάρ ἐστι φίλησις τῶν δανει- 

στῶν πρὸς τοὺς ὀφείλοντας (χαὶ εἴρηται τί ἐστι φίλησις), ἀλλὰ βούλησις 

τοῦ σώζεσϑαι ὅπως χομιοῦνται τὸ ἜΣ 6 γὰρ βουλόμενος εἶναι χαὶ 

σώζεσϑαι, φέρε εἰπεῖν τὸν Σωχράτην, οὐχ αὐτοῦ τοῦ Σωχράτους ἕνεχα 

() ἀλλὰ Gv οἰχείαν χρείαν 7 ὠφέλειαν οὐ φιλεῖ τὸν Σωχράτην οὐδὲ φίλος 
τοῦ Σωχράτους ἐστί, Gv ἃς εἴρηται πρότερον αἰτίας. οὐχ ἔστι δὴ ὅμοιον 

- ~ SG ΄ 
ἢ τῶν ἀνθρώπων φύσει. τοῦτο δ ον τοὺς δανειστὰς ἀλλὰ μᾶλλον οἰχεῖον - 

5 

2 
ξ — 

΄ ΄ ~ \ \ 

ὡς γὰρ φύσει πάντες ὀρέγονται τοῦ εἰδέναι, ὡς ἐν τῷ Meta τὰ φυσιχὰ 
va > φ εἴρήται, > χαὶ ὡς φύσει ἐφίενται τοῦ εἶναι χαὶ ζῆν, οὕτως αὐτοφυῶς φιλοῦσι 

> / \ 

χαὶ στέργουσι πάντες τὰ οἰχεῖα ἔργα χαὶ τὰς πράξεις τὰς οἰκείας χαὶ τὰ οἰχεῖα 

ποιήματα, οἷον ot πατέρες τοὺς παῖδας χαὶ οἱ ποιηταὶ χαὶ τραγῳδοὶ τὰ οἰχεῖα 
ποιήματα χαὶ δράματα χαὶ οἵ Hine ς ἑαυτῶν λόγους χαὶ of τεχνῖται 

\ 

nt 

Gv 

σ > 4 / \ > 

UTWS mp συμβαίνειν χαι ἐπὶ τὰ ἴδια τεχναστά. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων ο 
τῶν εὐεργετησάντων χαὶ εὐεργετηϑέντων. ἔστι τ 6 εὐεργετηϑεὶς οἷον 

ἔργον τοῦ εὐεργετήσαντος: ὥστε φυσιχῶς ὃ εὐεργέτης φιλεῖ ὡς οἰχεῖον 

ἔργον τὸν εὐεργετηϑέντα ὕπ᾽ αὑτοῦ. ἔστι γὰρ οἷον ἔργον ὁ ede eta 

χαὶ εὖ παϑὼν τοῦ εὐεργετήσαντος xat εὖ ποιήσαντος. φυσιχῶς τοίνυν 

ἅπας ἀγαπᾷ τὸ οἰχεῖον ἔργον. 7 ἀγαπηϑείη ἂν ὑπὸ τοῦ οἰχείου ἔργου 

ἐμψύχου γενομένου: ὥστε φυσιχῶς ἀγαπῶσιν οἵ εὐεργέται ὡς οἰχεῖα ἔργα 

τοὺς εὐεργετηϑέντας On αὐτῶν, χἂν μηϑὲν ὦσι νῦν χρήσιμοι μηδ᾽ εἰς 
τερον γενέσϑα: μέλλοιεν. 

Ξ ? ¥ > Ἐ 
Ρ. 1108: Τούτου δ᾽ αἴτιον, ὅτι τὸ εἶναι πᾶσιν αἱρετὸν χαὶ φι- 

λητόν. 

“Ἴ' « ~ ~ 7 σ \ > ~ y 

Tod φυσιχῶς φιλεῖν, φησίν, ἔχαστον τὸ οἰχεῖον ἔ 
πᾶσιν αἱρετὸν χαὶ φιλητόν ἐστι τὸ εἶναι χαὶ zi ἐσμὲν δὲ οὐ τῷ δύνα- 

ς ΄ > \ ~ YD > ΄ > aie 
ovat γενέσϑαι ἀλλὰ τῷ ἤδη ἐνεργείᾳ εἶναι. γὰρ οὐ λέγομεν ῥήτορα 

v ~ > 

τὸ βρέφος ἀλλὰ τὸν ἔχοντα thy τέχνην χαὶ δυνάμενον ἐνεργεῖν, χαὶ ἀν- 

ὃριάντα οὐ τὸν ἁπλῶς χαλχὸν ἀλλὰ τὸν ἐσχηματισμένον τῷ τοῦ ἀνδριάντος 
-“ ΄ led ‘To Vv v Ὁ ν "Ἢ ᾿, v "Ἂ 

σχήματι, οὐτῷ χαὶ GY, τοι ανὕρωπον οντὰ 7 λέοντα ὄντα η ἱππὴν ὄντ α 

1 δανειστάς Ba et Arist. cod. Lb: δανεισαμένους Arist. vulg. 4 οὖν B: om. a 

τηϑέντας, χαὶ τοὺς εὐεργέτας 20 

26 

30 

35 

40 

x ΄ σ 

ργον αἴτιόν ἐστιν, οτι 40 

50 

8 τούτου Β: τοῦτο a LL ὀφείλοντας B: ὀφειλέτας a 11 ἐν τῷ Meta τὰ φυσιχὰ 

Al p 980421 29 eis B: el a 31 rhesis usque ad xat φιλητόν (p. 1168412) 
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4 ἔγομεν οὐ τὸν πω ὄντα, Ὅλη τ ὃὲ γενέσϑαι, ἀλλὰ τὸν ἤδη ὄντα χαὶ 1546 
ζῶντα xat Sut ἢ δυνάμενον ἐνε ιν ew. εἰπὼν δὲ ἐσμὲν δὴ ἐνερ- 
yeta σαφηνίζων τί ἐστι τὸ sae πήγας, τῷ ζῆν χαὶ πράττειν δυνάμει 
σ΄ f 7 ~ A ΄σ 

ὅταν λέγωμεν. ὅτι ὅδε τῇ χαὶ ἐνερ εἴ ἣ δύναται ἐνεργήσειν. χαὶ ἔστιν 6 

or 
OX “ ᾿ - προ λέν », Ni ZA i Aen ket cP AS oa συλλογισμὸς τοιοῦτος" ὅταν λέγωμεν ἄνθρωπον τὸν ζῶντα χαὶ ἐνεργοῦντα 

ἐνεργεῖν δυνάμενον, 6 ζῶν χαὶ ἐνεργῶν ἐνεργείᾳ ἐστίν: ὧν ἄρα eee 
ae εἰ δὴ πᾶσιν ahfery \ \ \ > »} ΄ Vv δὲ χαὶ φιλητὸν τὸ εἶναι ἐνεργείᾳ, ἔστιν δὲ φέρε 154» 
Stay an re , eye ee ΠΥ : κυ ὦ ΄ ὌΝ 

εἰπεῖν τὸ τοῦ Σωχράτους ἔργον οὐδὲν ἄλλο 7 ἐνεργείᾳ αὐτὸς 6 Σωχράτης, 
φιλητὸν ἄρα τῷ Σωχράτει τὸ ἔργον αὐτοῦ, ὅτι τὸ εἶναι τοῦ ποιήσαντος 

10 το αὐτό ἐστι τὸ ποίημα αὐτοῦ. ὅτι O& τὸ ἔργον αὐτός ἐστιν ὁ 
΄ 5 ΄ τον ΄ > ΄ ᾿ o , 

νεργείᾳ ποιήσας οὐ πάντῃ ἄδηλόν ἐστιν. 4 γὰρ εἰχὼν αὕτη ἐνεργείᾳ 
ε 

στὶν ὃ ζωγράφος: ἣ γὰρ τέχνη δυνάμει ἐστὶ τὰ τεχναστά " 7% γὰρ οἶχο- 
2 Mv ΩΝ ΟῚ ΄ 

δομικὴ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 7 οἰχία (ueta) λίϑων χαὶ ἥδε ἄρα ἢ οἰχία ἢ co 

A / A vv > 5 Load w > , c > Ὁ ΄ 

οἰχοδομιχή ἐστι μετὰ λίϑων. χαὶ ἔστιν ἐν αὐτῇ τῇ οἰκία ἢ οἰχοδομιχή, 
= "85 ΄ SEMEN ἡ ὃ > ᾿ 5 ? > ἵν BEETS > > ς δ δὰ 15 ἥτοι 6 οἰχοδόμος. ἢ οἰχοδόμος ἀλλ᾽ ody ἢ ἄνϑρωπος. εἰ οὖν ἣ οἰχοδο- 

Ἁ LY A > \ \ /C ic >\ > > Ἃ ~~ > 7 > ἐφ c 2 REY 4 

pixy οἰχία ἐστὶ μετὰ λίϑων, 7 δὲ οἰχοδομιχὴ 7 Olxoddmos ταὐτόν, ἢ οἰχία 

ἄρα χαὶ ὃ οἰχοδόμος ταὐτόν. χαὶ ἔστιν ἢ οἰχία ἄρα ἐγεργεία ae 6 
οἰχοδόμος. ὥστε 6 εὖ παϑὼν xat Sree 7, ὃ εὖ πεπονθὼς χαὶ εὐερ- 

sere αὐτός ἐστιν ὃ εὐεργετήσας. τὸ ἄρα εἶναι. χαὶ ἢ ἐνέργεια τοῦ 

20 εὐεργετήσαντος ἐν τῷ εὐεργετηϑέντι ἐστί. φιλητὸν ὃὲ τὸ εἶναι, φιλητὸς 10 

ἄρα χαὶ ὃ εὐεργετηϑεὶς τῷ εὐεργετήσαντι: ὁ δὲ εὐεργετήσας οὐ φιλεῖται 
x ~ δ “ > x ΄ > y ~ 

παρὰ τοῦ εὐεργετηϑέντος, ὅτι τὸ εἶναι τοῦ εὖ παϑόντος οὐχ ἔστιν ἐν τῷ 

εὖ ποιήσαντι. οὐδὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ εὖ παϑόντος πρὸς τὸν εὖ ὃ stl γέ- 

ἴονεν, οὐδέ ἐστιν αὐτοῦ τι ἐν ἐχείνῳ. ἅμα δὲ ual τῷ μὲν εὐεργετηχότι 

τῷ σι 

5 ~ Δ» > , y , 
χαλὸν τὸ χατὰ THY πρᾶξιν. ὃ μὲν εὖ ποιήσας ἔπραξέ τι χαλὸν πραχτὸν 

~ F ¢ ἢν (δ > 

xal τὸ τοιοῦτον πραχτὸν αὐτός ἐστιν ὃ εὖ παϑών, ἡ εὖ πέπονϑε, χαὶ μένει 
ἢ εὖ ποιήσαντι οὐδέν τι χαλόν 15 
( ~ \ > 

ost ὁρῶν τὸ οἰχεῖον ἔργον xat 

ὃ ἔργον αὐτοῦ τοῦ δράσαντος εὖ (ἐν δὲ τι 
~ 3 > ἐστι τοῦ εὖ παϑόντος), ὥστε εὖ Opacac χα 

\ Ὁ c AL > gr x7 f > ~ πὶ ~ > ΄ = 

φιλεῖ. 6 δὲ εὖ πεπονθὼς μηδέν τι βλέπων οἰχεῖον ἐν τῷ εὖ ποιήσαντι 
v ν Ὑ ~ 5. ΝΥ 9X 4 PRIN. δ 2 ~ 

30 οὔτε χαίρει οὔτε φιλεῖ. εἰπὼν ὃὲ παϑόντι οὐδὲν χαλὸν ἐν τῷ ὃ 
o ἦν - mR ΄ + - > 

σαντι, ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ TOD δὲ παϑόντος εὖ οὐδέν τι χαλὸν ἐμφαί- 
4 

b) 

‘ 

~ Ὁ Ρ] ww , 2 \ > ? 

vetat ἐν τῷ Opaoaver, ἐπή 0} ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, συμφέρον ἐστὶν ἀλλ 
ἫΝ ΄ ~ ~ tM? 2 

οὐ χαλόν. ἢ συμφέρον γὰρ τοῦ εὖ {ΠΕ ἐν τῷ εὖ ποιοῦντί ἐστι. 
-Ἔ ΄ cn ~ Ἁ \ 

ὃ 6& συμφέρον Ἧἥττόν ἐστιν δύ μᾶλλον 149 ἡδὺ χαὶ μᾶλλον φιλητὸν τὸ a 

35 ἀγχαϑὸὼν τοῦ συμφέροντος. συμφέρον μὲν γάρ ἐστι τὸ χρήσιμον, χρήσιμον 20 

δὲ Gt οὗ γίνεται ἀγαϑόν τι: ἔστι οὖν τὸ ἀγαϑὸν ὡς τέλος, τὸ ὃὲ συμ- 
φέρον τῶν ὡς πρὸς τέλος. μᾶλλον δὲ ἀγαπῶμεν τ ὑγίειαν, τέλος οὖσαν 

τῆς φλεβοτομίας καὶ τῆς χαϑάρσεως, αἵτινες διὰ τὴν ὑγίειαν γίνονται" 

4 λέγωμεν Β: λέγομεν a 13 μετὰ a: om. B ἡ scripsi: ἢ Ba 15. 16 ἡ of- 

χοδομιχὴ B: οἰχοδομιχὴ a 16 7 οἰκοδόμος a: ἢ χαὶ οἰχοδόμος B 18 ὥστε B: 

ὥστε χαὶ a τορι: (priore loco) Β: ὁ εὐεργετηϑεὶς a εὐεργετηϑέντι scripsi: 

εὐεργετήσαντι Ba 24 ἐχείνῳ ἃ: ἐχείνοις Β εὐεργετηχότι B: εὐεργέτῃ a 
= 

28 εὐπαϑόντος a: εὖ ποιήσαντος B 27 τῶν ws B: ὡς a 
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~ v -ῳὠ e 

μᾶλλον ἄρα to ἀγαϑὸν ὡς τέλος. τὸ δὲ συμφέρον τῶν ὡς πρὸς τέλος 154¥ 
φιλητόν ἐστι τοῦ συμφέροντος dt’ οὗ συμφέροντος γίνεταί τι ἀγαϑόν. 
ΞΘ 4 τὶ X εὖ παϑό ΣΟ ΤΥ ες ἊΣ me TENN ee Ne > ὌΧ 
ξπει οὖν EV μεν τῷ εὖ παῦοντι EGTL τι ἀγαϑὸν TOU EU ἡὠρασάντος. ἘΝ Oc 

~ rae .- ς τ τῷ εὖ δράσαντι συμφέρον τι τοῦ εὖ παϑόντος, μᾶλλον δὲ ὡς εἴρηται ἀγα- 80 

ὃ πῶμεν τὰ ἀγαϑὰ τῶν συμφερόντων, φυσικῶς ἄρα συμβαίνει μᾶλλον ἀγα- 
~ 

πᾶν τὸν εὐεργέτην τὸν εὐεργετηϑέντα Om αὐτοῦ παρὸ ὃ εὐεργετηϑεὶς τὸν 
εὐεργετήσαντα. 

€ yw > ς ΄ ~ 

p-1168213 Ἡδεῖα δ᾽ ἐστὶ tod μὲν παρόντος ἢ ἐνέργεια, τοῦ 
Ae & ἀπ 5 Pe yo ven = ΄ ;. εἶ 

6& μέλλοντος ἢ ἐλπίς, τοῦ δὲ γεγενημένου ἣ μνήμη. 

10 Καὶ τοῦτο κατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ διὰ τὶ μᾶλλον φιλοῦσιν of edep- 80 
γετήσαντες τοὺς εὐεργετηϑέντας παρὸ οἱ εὖ παϑόντες τοὺς εὐεργέτας. εἴη 

\ \ >) id > ‘ Ὁ 4 ΄ > 13 δ᾽ ἂν ἢ ἀγωγὴ τοῦ λόγου τοιαύτη. εἰ τὸ FO φιλητὸν χαὶ τὸ μᾶλλον 

ἡδὺ μᾶλλον φιλητόν. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡδὺ φιλητὸν χαὶ τὸ μᾶλλον ἡδὺ μᾶλλον 

φιλητόν. ἡδεῖα δέ ἐστι τοῦ μὲν παρόντος ἢ ἐνέργεια, τοῦ δὲ γεγενημένου 
~ art / c “4 a” ’ ~ 5 , 

15 ἣ pyyjuy, τοῦ δὲ μέλλοντος ἣ ἐλπίς. ἢἣ γὰρ ἐνεργῶν τὰ καλὰ Foetal τι 
> v ξι ~ Ny em he ae > ~ oy 5 ek = 

ἢ μεμνημένος ὧν ἔπραξε χαλῶν ἢ ἐλπίζων τυχεῖν ἀγαϑοῦ τινος. εἰσὶ δὲ 35 

μᾶλλον ἥδέα φύσει τὰ παρόντα χαὶ μᾶλλον Fost χαὶ εὐφραίνει τῶν 
> f x f? ; \ Vv . ΄ ΄ - "» ΄ \ 

οἰχομένων χαὶ μελλόντων. χαὶ ἔστιν ὃ μὲν εὖ Opdous, ὡς δείξει, ὡς τὸ 
, ΄ ay ice \ fe \ \ ν 5 uv 

παρεληλυϑός, ὃ GE εὖ παϑὼν ὡς τὸ παρὸν χαὶ ἔτι μένον. μᾶλλον ἄρα 
\ e LA \ c \ \ ΄ > ὌΝ c rae ΄ ΄ 20 φιλητὸς ὁ εὖ παϑὼν ὡς παρὼν χαὶ μένων, ἧττον δὲ ὃ εὖ ὃράσας ὡς πα- 

ρελϑὼν χαὶ μηχέτ᾽ wv. εἰ οὖν μᾶλλον ἡδὺ τὸ παρὸν τοῦ μέλλοντος, 
ἀναλογῶν G& ὃ μὲν εὖ = lista lee τῷ παρόντι, ὃ G& εὐεργετήσας τῷ παρε- 

ληλυϑότι. μᾶλλον oe ἡδύς ἐστιν ὃ ede τος ὶς τοῦ εὐεργετήσαντος. εἰ 

δὲ μᾶλλον ἡδύς, χαὶ μᾶλλον φιλητός. ἃ μὲν οὖν μέλλει λέγειν ὡς συνε- 40 

5 λόντας εἰπεῖν ταῦτά ἐστι. τίϑησι δὲ πρῶτον τὸ συνεχτιχώτατον τῆς ἐπι- 25 λό is 

χειρήσεως λέγων ἥδιστον δὲ τὸ χατὰ τὴν ἐνέργειαν, τουτέστι τὸ παρόν" 

τὰ μὲν γὰρ παρελϑόντα χαὶ μέλλοντα Ἡδέα ἀλλ᾽ ody ἥδιστα: τὸ ὃὲ παρόν, 
ν > 

| 
a I> v > go> \ 5 ΄ Cos ΄ 

G χατ᾽ ἐνέρη (ξιαν εἰπέν. Ὡθιστο °* €0Tt OF ηθιστον TO STLTETAWSVOY 700, ὡς 

5 Ἁ 

ι 

WS, ἐς 

ἣν > / δ ἊΣ σιν Ἁ Ἁ > , τὸ λευχώτατον ἐπιτεταμένον λευχόν. εἰπὼν δὲ ἥδιστον τὸ χατὰ τὴν ἐνέρ- 
80 γειαν, ἐπήγαγε χαὶ φιλητὸν (ὁμοίως, ἤτοι χαὶ μᾶλλον φιλητόν. μᾶλλον 

γὰρ δὺ ὃν τὸ παρὸν τοῦ παρεληλυϑότος χαὶ μᾶλλον φιλητόν ἐστιν. εἰ 45 
a. \ \ ~ \ ~ ΄, ~ \ a etd \ 
δὲ) τὸ παρὸν μᾶλλον φιλητὸν τοῦ παροιχομένου, τοῦ GE εὖ δράσαντος τὸ 

\ Vv , \ ΄ σ τ \ 5 Cee ~ art > 

χαλὸν ἔργον μένει χαὶ πάρεστιν, ὅπερ ἐστὶν αὐτὸς ὁ εὖ παϑών, τοῦ. de εὖ 
παϑόντος τὸ χρήσιμον οἴχεται, φυσιχῶς φαίνεται μᾶλλον φιλῶν ὃ δράσας 

\ ~ ΄ a ΄ Vv ~ ~ ~ ~ 

35 ἢ ὃ παϑών. διότι. ὡς εἴρηται, μᾶλλον φιλοῦμεν φυσιχῶς τὰ παρόντα τῶν 
| | +P ‘ ι 

~ Ψ ~ ~ , Vv 

μελλόντων χαὶ τῶν οἰχομένων. ἀλλὰ πῶς τοῦ μὲν δράσαντος τὴ ἔργον 

3d μὲν B: om. a εὖ παϑόντι B: εὐποιοῦντι a 9 δὲ ante γεγενημένου Β et Arist.: 

om. a rhesis usque ad χρήσιμον παροίχεται (p. 1168417) a 12 ἀγωγὴ B: δια- 

γωγὴ ἃ 10 ἀγαϑοῦ scripsi: τἀγαϑοῦ Ba 27 παρελϑόντα B: παρεληλυϑότα a 

30 ὁμοίως---εἰ δὲ (31.52) a: om. B 32 τοῦ (alterum) B: τοῦτο a 36 τῶν ol- 

χομένων B: οἰχομένων a 
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115) 

no oO 

30 

co on 

Ἃ 

Ψ. ~ XA Ψ \ , Y, Sy ty, μένει, τοῦ δὲ παϑόντος τὸ πάϑος οἴχεται; 7 ὅτι τὸ μὲν τοῦ παϑόντος, 154v 
) στὶ τὸ χρήσιμον, τῶν πρὸς τέλος ἐστί, τὸ ὃὲ χαλόν, ὅπερ ἐστὶ τοῦ 50 
ees τέλος, χαὶ οἰχομένων ἐπὶ τῶν πραχτῶν τῶν πρὸς τέλος, ἐπι- 
γίνεται τὸ τέλος. τρίψεις γὰρ χαὶ φλεβοτομίαι χαὶ πόματα τῆς ὑγιείας 

ἕνεχα nen οὐ μένουσιν οὐδ᾽ εἰσὶν ὑγιασϑέντος τοῦ νενοσηχότος, τὸ δὲ 
\ ΄ or > 

τέλος ἢ ὑγίειά ἐστιν. ὡς οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πραχτῶν. 

λαβὼν γάρ τις πρός. τινός τι, οἷον ὃ πεινῶν ἔφαγεν ἄρτον χαὶ ἀνεχτήϑη 
τῷ πα eee ty ΤΕΣ Ἢ ὲ ΤΈΣ. ΤΣ ek τῷ λιμιῷ χαταπεπτωχώς. χαὶ ὃ μὲν ἄρτος τὸ χρήσιμον οἴχεται, 7 OF ῥώμη 

ᾧ γεγονυῖα τῷ φαγόντι μένει, ἢ δανει σάμενός τις νόμισμα χαὶ δῆτ 
΄ ~ » 3 , Vv 

ἐμπορευσάμενος χαὶ εὐτυχοῦς γενομένης τῆς ἐμπορίας ἐξ ἀπόρου εὔπορος 

γέγονε, χαὶ ἢ μὲν εὐπορία τὸ τέλος μένει χαὶ αὐτὸς 6 εὔπορος, τὸ δὲ χρη- 
~ Bt 5 y \ on iE in Eten es ΡΥ ττὶ aa σιμεῦσαν πρὸς αὐτὴν οἴχεται. χαὶ δῆλον ἐξ ὧν ὁρῶμεν: ὅταν μὲν γὰρ 

\ Pa > NS δ,“ διε AK ¢ \ AG es \ Se πρὸς τοὺς δανειστὰς βαδίζωσιν ot χρῴζοντες τοῦ al τ χαὶ πολὺ χαὶ μέγα 
νομίζουσι τὸ δάνειον, ἐπειδὰν δὲ συμβαίη αὐτοῖς δι’ αὐτοῦ εὐπόροις γενέ- 

ctor, χατασμιχρίζουσι χαὶ ὡς εὐτελές τι χαὶ χαταπεπατημένον οἴονται τὸ ὅ 

δάνειον χαὶ ὅλως ὡς μὴ ὃν χαὶ ὡς μηδέν τ' συντελέσαν πρὸς τὴν εὐπο- 
, πόντον κω ΄ x > f ~ σ 4 (2 > , Ὁ» 2 

ρίαν. χαὶ διὰ τοῦτο ὃ μὲν δανείσας φιλεῖ, ὅτι μένει ἢ εὐπορία ἧς ἐστιν 

αἴτιος, ὃ ὃὲ δανεισάμενος οὐ φιλεῖ Ov ἃς εἴπομεν αἰτίας. 

΄ - τ T ~ , 

Ρ. 1168217 H te μνήμη τῶν μὲν χαλῶν ἡδεία, τῶν δὲ χρησίμων 

οὐ πάνυ. 

TEN ~ ΤΡ a7 / ~ \ ia c ~ o ΄ ~ 

Τὴν παροῦσαν λέξιν δύναταί τις νοεῖν χαὶ ὡς ἁπλῶς οὕτω ῥηϑεῖσαν 
> Nee, τω > ax (δ: f εἰς διάχρισιν τῆς διαφορᾶς, ἡ διαφέρουσι τὰ παρεληλυϑότα χαλὰ χαὶ χρής- 10 

σιμα τῶν μελλόντων χαλῶν χαὶ χρησίμων: δύναται χαὶ ὡς λύσιν ἐπινοεῖν 
τινος ἀπορεῖσϑαι δυναμένου πρὸς τὰ παρόντα. χαὶ χατὰ μὲν τὴν προτέραν 

λέγοι ἄν, ὅτι τῶν μὲν χαλῶν ἣ υνήμη μᾶλλον ἡδεῖα, τῶν ὃὲ χρησίμων 

ἧττον: ἐπὶ ὃὲ τοῦ μέλλοντος ἔμπαλιν τῶν μὲν χρησίμων μᾶλλον ἡδεῖα, 

τῶν ὃὲ χαλῶν ἧττον. ἐπειδὴ γὰρ τὰ χαλὰ τέλη, τὰ δὲ χρήσιμα τῶν πρὸς 
\ / \ a7 ~ Ν \ ἊΝ Ἄν ΝΣ ~ 

τὰ τέλη, χαὶ δίχα τῶν πρὸς τὰ τέλη γενέσϑαι τὰ τέλη ἀδύνατον, μᾶλλον 

Ἡμῖν ἐστιν ἡδέα τὰ χρήματα ἐπὶ τῶν μελλόντων, ὡς μελλόντων ἡμῶν δι᾽ 15 

αὐτῶν τεύξεσϑαι τῶν χαλῶν. ἐπὶ ὃς τοῦ παρεληλυθότος τὸ τέλος τὸ 
,\ \ 5 re , a\ >) ΄ ~ \ 

χαλὸν γέγονε, χαὶ od μέλλει γενέσϑαι, γεγονότος δὲ οὐδεμία τῶν πρὸς 
> ~ ™~ ep 5 v > > 

ἐχεῖνο χρεία. ὥστε οὐδὲ ἡδεῖα ἢ μνήμη τῶν τοιούτων, 7 εἰ ἔστιν, ἀλλ 

ἧττόν YE τοῦ τέλους. μᾶλλον γὰρ ἡδεῖα τῆς γεγονυίας νίχης ἢ υνήμη 
ι 

ie ; gs : 
τῶν χρησιμευσάντων sic αὐτήν. 7 οὖν οὕτω χρὴ ὑπολογίζεσθαι τὰς πα- 

ρούσας συλλαβὰς 7 Aah ὅτι ὡς λύσιν ἐπήγαγε ταύτας, ἀπορίας δυνα- 
> ~ Ψ μένας φέρεσϑαι πρὸς τὰ εἰρημένα. εἶπε γὰρ av τις ᾿ πῶς. ᾿Αριστότελες, 20 

πάϑος--- τοῦ παϑόντος Vat. 320: om. Ba 2 ἐστί alterum Vat. 320: lae. B: οὐχ 

ὃν a 3 πρὸς τέλος B: πρὸς τὸ τέλος a 7 tie Bane ἃ ἀνεχτάϑη a 

9 αὐτῶ B: αὐτὸν a 14 συμβαίη Β: συμβῇ a 10 τι Β: τι ὅλως 8 19 γῇ 6515 

usque ad ἔοιχεν ἔχειν (p. ea a 89. 7εὲ Β: τὲ 8 36 ἀριστότελες corr. rubro 

ex ἀριστοτέλη B: ἀριστοτέλης a 
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ἥδιστόν ἐστι τὸ χατὰ thy ἐνέργειαν χαὶ τὸ atone μᾶλλον φιλητόν, χαὶ 155r 

διὰ τοῦτο φιλεῖται ὃ εὖ παϑὼν ὡς χατὰ τὴν παροῦσαν ἐνέργειαν dy. εἰ 
‘ Ι ‘ La | 

\ \ te ~ 

μὲν γὰρ ὃ εὐεργέτης νῦν εὖ 
πεπονϑότα εὐεργεσίαν. εἶχεν 

5 ἐνεργεῖ, ἀλλ᾽ ἐνήργει χαὶ 

ὑεργετεῖ χαὶ νῦν ἐνήργει τὴν -πρὸς τὸν εὖ 
ἂ τὰ λεγόμενά τι εὔλογον. ἐπεὶ δὲ οὐχ | < 

΄ L > - 
OV τε ἐστι λέγειν OTL διὰ τοῦτο 

μᾶλλον φιλεῖ, διότι ἐνεργεῖ; πρὸς ταύτην οἷμ, ἶ αι τὴν ἔνσταστιν aah γξ ταῦτα 
> , ΄ Ἃ , rome = \ 9 \ o- δυνάμει λέγων, κἂν μὴ Betts τις τὸν το. δρᾶν χαὶ ἐνεργεῖν περὶ 90 

τὸν εὐεργετηϑέντα ἀλλὰ δεδραχέναι χαὶ ἐνεργηχέναι, χαὶ οὕτω συμβαίνει 
τὸ φυσιχῶς μᾶλλον φιλεῖν τὸν εὖ δράσαντα ἣ τὸν εὖ παϑόντα. εἰ γάρ ἐστι 

10 μᾶλλον ἡδεῖα καὶ μᾶλλον φιλητὴ ἥ μνήμη τῶν χαλῶν τῆς τῶν χρησίμων 
DV \ ΄ \ ΄ > , ie 

υνήμης, δέδραχε δὲ χαὶ πέπραχε τὰ χρήσιμα. οἷς ἐπηχολούϑησε τά χαλά. 

ἃ δὴ καλὰ καὶ μένει χαὶ ἔστι, μέμνηται δὲ ἀμφοτέρων, ἀλλ᾽ ὃ μὲν δράσας 
τῶν τελῶν. “ἤτοι τῶν ἐπιγεγονότων χαλῶν (ταῦτα γὰρ χαὶ δρᾷ διότι χαὶ 
ταῦτα cee χαὶ σώζετ τῶι), ὃ ὃὲ εὖ παϑὼν οὐ τούτων ἀλλὰ τῶν χρησί- 80 

15 μων. τοῦ ee δάνους a μέμνηται ὃ δανεισάμενος, ἀλλ᾽ οὐ τῶν ex 

τοῦ δάνους ἐπιγινομένων αὐτῷ χαλῶν, χαὶ οὕτω συνάγεται τὸ φυσιχῶς 
~ ~ \ 5 / ca ἕ a\ \ -- ΝΑ σ a\ > ΄ 

μᾶλλον φιλεῖν τὸν εὐεργέτην, ἧττον δὲ τὸν εὖ παϑόντα. ὅτι δὲ οὐ μέ- 
uvyta τῶν ἐπιγινομένων σχεδὸν ἅπαντα χαλῶν, δῆλον ἐχ τοῦ χαὶ βαρυ- 
ϑυμεῖν μεμνημένους, ὅτι ἐδανείσαντο χαὶ ὅτι ἐχ τοιαύτης αἰτίας εὐποροῦσι 

20 νῦν χαὶ εὖ ἔχουσι. 

p-1168919 Καὶ ἢ μὲν φίλησις ποιήσει ἔοιχε, τὸ φιλεῖσϑαι δὲ 
τῷ πάσχειν. 

> - [- ΄ ~ \ ae » 

Εἰ τὸ ὑπερέχειν μᾶλλον χαὶ οἷον ἄρχειν φιλοῦμεν ἣ τὸ 
af \ 

χαὶ ἄρχεσϑαι. τὸ δὲ εὖ δρᾶν χαὶ εὐεργετεῖν ὑπερέχειν ἐστίν. 
\ 25 GE τὸ εὖ πάσχειν, φυσιχῶς ἄρα φιλοῦμεν τὸ εὐεργετεῖν χαὶ εὖ ποιεῖν. τὸ 

δὲ εὐεργετεῖν αὐτός ἐστιν ὃ εὐεργετούμενος. φυσιχῶς ἄρα μᾶλλον φιλεῖ ὃ 

εὐεργέτης τὸν oem ϑέντα ἥπερ 6 πὴ τ: τὸν εὐεργετήσαντα. τὸ 

μὲν εὐεργετεῖσθαι γὰρ ὑπερέχεσϑαί ἔστι, τὸ δ᾽ την ctor ὑπόπιχρον χαὶ 40 
> / Ν [« ΄ » 5 ‘4 , > 4 ~ ¢ 

ἀφίλητον: τὸ ὑπερέχεσϑαι apa ἀφίλητόν ἐστι. τὸ. δ᾽ ὕπερ a εσϑαι τοῦ Omep- 

80 ἐχομένου ἐν τῇ τοῦ ὑπερέχοντος δρᾶται ὑπεροχῇ. ὥστε ἀφίλητος 6 ὕπερ- 
x ι ‘| C4l j ‘ 

: τῇ ς ᾿ 
χων. πάλιν τὸ SUEPYSTELY ὑπξερε- ἔχων: ὥστε χαὶ ὁ εὐεργέτης ὡς ὑπερέ 

΄ ’, 5 ~ 

yew ἐστί, τὸ ὑπερέχειν φιλητόν, τὸ ede εβγετεῖν φιλητόν. δρᾶται δὲ τὸ 
‘ 

εὐεργέτου ὑπεροχὴ χαὶ τὸ εἶναι αὐτοῦ, 7 ὑπερέχων χαὶ ἢ εὐεργέτης ἐν 
τῷ ποῖον χαὶ εὐεργετηϑέντι. φιλητὸς ἄρα ὃ εὐεργετηϑεὶς χαὶ φυ- 

\ i nN \ ν᾿ Of σ ay - 

35 σιχόν ἐστι τὸ μᾶλλον φιλεῖν τὸν εὖ δράσαντα ip τὸν εὖ παϑόντα. ὅτι ds 45 

ὃ εὐεργέτης ἐν τῷ εὐεργετηϑέντι ἐστὶ χαὶ ἢ ἐνέργεια αὐτοῦ πρόδηλον. 
l4 ~ ΄ Ὁ , ΄ > ~ , 

ὡς γὰρ τοῦ ζωγράφου ἢ ζωγράφος χαὶ ἣ ΜῈ ἢ αὐτοῦ ἐν τῇ εἰχόνι 

3 εὐεργέτει B: εὐεργέτης a ὅ ἐνήργει B: ἐνήργηχε a 11 οἷς B: οἷον a 
10 μόνου Β: μόνον ἃ 18 ἅπαντα Β: ἅπαντες ἃ 21 δὲ φιλεῖσϑαι ἃ 

rhesis usque ad τὰ φιλιχά (p. 1168421) ἃ 37 ἐν τῇ εἰχόνι --- αὐτοῦ (p. 498,2) Vat. 

320: om. Ba 

Comment. Arist. XX Eustratinus in Ethica. Dz Co t 
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10 

τῷ σι 

90 

(oe 3 ΄ ΄ \ ~ ς ΄ rue 9) ren Ges Qs CASS \ ‘ ~ rn 

ὁρᾶξαι, “ὁμοίως πα ποῦ, Ge eee ὑγιασϑέντι, οὕτως χαὶ τὸ τοῦ Ιδῆτ 
ἘΝ 5 ~ ~ εὐεργέτης ε εἶναι ἥ εὐεργέτης χαὶ ἢ ἐνέργεια αὐτοῦ ἐν τῷ εὖ παϑόντι ἐστίν. 

᾿ ΄ a ὦ a ιν OL \ . laa > > ~ 
ἢ μὲν οὖν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη" Get δὲ χαὶ τὴν λέξιν ἐπιδραμεῖν. 

- Vv ~ 

ἢ μὲν οὖν φίλησις, φησί, χαὶ τὸ φιλεῖν ἔοιχε ποιήσει, ἢ GE ποιήσις ἐν τῷ 

ποιοῦντι, ὥσπερ καὶ ἢ πάϑησις ἐν τῷ πάσχοντι. εἰ οὖν ἣ penis ZOLKE 

ποιήσει, ἢ δὲ ποιήσις ἐν τῷ ποιοῦντι, ὁ 62 ποιῶν ὁ εὐεργετῶν ἐστιν GAN 
΄ ΄ vw \ \ ~ 2 ~ 5 oby ὃ εὐεργετούμενος, ἣ φίλησις ἄρα χαὶ τὸ φιλεῖν ἐν τῷ εὐεργετοῦντί 50 

2 \ ρὲ ~ 5 ΄ > Jt gi 9 Re: lf, v we ᾿ 

ἐστι χαὶ οὐ τῷ εὐεργετουμένῳ. ἰστέον ὃξ ὅτι ἢ ποίησις χαὶ ἢ πάϑησις τῷ 
XY ce / fe Ne 3 4, Ἐ πος 4 τῶ Ω Ξ ~ , μὲν ὑποχειμένῳ. ὡς χαὶ ἢ ἀνάβασις χαὶ ἢ χατάβασις, Ev εἰσι, τῷ λόγῳ 

Sy L ld Ν Vv a \ , 2 ap Φ ιν oi ἊΣ = > Ἀ , 

δὲ διαφέρει" χαὶ εἴρηται περὶ τούτων ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει ἐπὶ πλέον. 
ἐπεὶ οὖν ἣ φίλησις ὡς ποίησις ἐν τῷ ποιοῦντι χαὶ εὐὔεργετοῦντί ἐστι, φυ- 

= SC ~ , γ ν 
σιχῶς ἕπεται τοῖς ὑπερέχουσιν ἐν τῇ πράξει nad’ ἣν ὑπερέχει τὸ φιλεῖν 

s' ~ / ‘ 

χαὶ τὰ φιλιχὰ τῷ μᾶλλον φιλεῖν τοὺς ὑπερέχοντας, {οὶ τοὺς εὐεργέτας" 
πρᾶξιν δὲ εἶπε τὴν εὐεργεσίαν χαὶ εὐποιΐαν. χαὶ εἴη ἂν τὸ τοῖς ὑπερέ- 1δῆν 

~ ~ ~ / ? ~ 

χουσιν ἐν τῇ πράξει ταὐτὸν τῷ τοῖς ὑπερέχουσι xat’ ἐχεῖνο, xad’ ὃ 
ἊΜ Ν᾿. ᾿ς ἢ \ A c > ΄ Ω᾽ a ion a Ὁ εὖ δρῶσιν. ἐνδέχεται γὰρ τὸν ὑπερέχοντα ἐν τούτῳ xa? ὃ εὖ dpa 

2 περέχεσϑαι xat ἄλλο. ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος 6 βασιλεὺς ταῖς μὲν στρατη- 
γικαῖς ἐμπειρίαις χαὶ τῷ πλούτῳ ὑπερεῖχε τοῦ οἰχείου χαϑηγεμόνος ᾿Αρι- 

στοτέλους, ταῖς δ᾽ ἐπιστήμαις πάνυ πολλῷ ὑπερείχετο. τὸ δὲ φιλεῖν χαὶ 
\ 5 \ 2 ΄ ~ τὰ φιλικὰ Ex παραλλήλου χεῖται. 5 

p-1168221 Ἔτι δὲ τὰ ἐπιπόνως μᾶλλον γενόμενα πάντες στέρ- 
‘ 

γουσιν. 

“Ὅτι μὲν οὖν μᾶλλόν εἰσι φιλητὰ χαὶ μᾶλλον φιλοῦμεν, ὧν ἣ χτῆσις 10 
ΐ ' i ? i 

ἐπίπονος τῶν ῥαδίως χαὶ ἀπόνως ἡμῖν ἐπιγινομένων, δῆλον [Ge] πεποίηχεν 
\ ~ ΄ \ ~ 

ἀπὸ τῶν χρημάτων χαὶ τῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πραττομένων. of γὰρ 

παραλαβόντες χρήματα ἀπὸ γονέων ἢ φίλων 7 ὀϑενοῦν ἀπόνως ῥᾶστον 

προΐενται χαὶ ταχὺ παρέχουσι τοῖς δεομένοις ἢ χρήζουσι, τινὲς δὲ αὐτῶν 

χαὶ τοῖς τυχοῦσι χαὶ οἷς οὐ δεῖ, οἱ δὲ χτησάμενοι (οὗτοι δ᾽ εἰσὶν οἵ πόνῳ 
χαὶ ταλαιπωρίᾳ συλλεξάμενοι) στέργουσι χαὶ χατέχειν ὅτι μάλιστα a 

ἐπίπονον χαὶ δυσπόριστον 15 
ID δ 

τὸ ἐργῶδες τῆς χτήσεως εἰδότ ( vay @ -ὖ ἴω x εἰ Φ 2 o < 

rae ν χαὶ φιλοῦμεν, τὸ δὲ sts ἀπὸ τῶν δυσπορίστων γίνεται 

(ἐπὶ γὰρ τῶν δυσχόλως χτησαμένων χαὶ Sep Gee pak oes ἁρμόξει ἢ 

παροῦσα ἐπιχείρησις). χαὶ τὸ εὖ Opav ἄρα χαὶ εὐεργετεῖν ἐργῶδες, ὥστε 
ε 4 “Σ᾽ ΄ ἡ CAN ~ \ ὙΠῸ κα > 

χαὶ μᾶλλον φιλητόν, τὸ OS ε τ ετολ το εὐεργεσία αὐτός ἐστιν, ὡς 
Vv e > 2 Χ δὶ > 

εἴρηται. ὃ εὐεργετηϑείς, μᾶλλον ἄρα ἐστὶ φιλητὸν ὁ εὐεργετηϑείς, 

5 ὥσπερ --- ποιοῦντι (6) a: om. Β 7 ἡ Vat. 320: om. ἃ 10 διαφέρει B: διαφέ- 

ρουσι a ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει] cf. π. γεν. A 6—9 14 τὸ B: ἐν 5 

15 ἐχεῖνο xa}? ὃ (6 corr. in ὧν) B: ἐχείνων χαϑ᾽ ὧν ἃ 11 6 βασιλεὺς Β: βασιλεὺς a 
21 μᾶλλον ante γενόμενα Β: post πάντες a et Aristoteles vulg. rhesis usque ad οἱ- 

χεῖον εἶναι (p. 11682827) a 24 δὲ B: om. a 35 post φιλητὸν add. τὸ B: 

om. a 
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Ἢ ἧττον δὲ ὃ εὐεργέτης. δύναται χαὶ ἐπὶ 
> 

’ ’, ΄ ~ ~ > 

πάντων ἁπλῶς τῶν εὐεργετούντων L55y 
\ 10 

499 

σώζεσϑαι τὰ τῆς ἐπιχειρήσεως ual οὐχ ἐπὶ μόνων τῶν ἱδρῶτι χτησα- 90 
΄ ε ~ , a μένων καὶ εὐεργετούντων. ἁπλῶς γὰρ τὸ προΐεσϑαι τοῦ λαμβάνειν δαχνω- 

δέστερόν ἐστι τὸ d& Gduvov ἐν τῷ ἀποχωρεῖν φιλητόν: οὗ γὰρ ἢ ἀπουσία 
ὃ λυπηρά, φιλητὸν τὸ τοιοῦτον. συνίστησι δὲ τὸ 

τόρων, λέγων τὰς μητέρας μᾶλλον 
ash chan ati2 £ ee anor dete χαὶ Ἢ γέννησις ἐπιπονωτέρα. εἰ γὰρ χαὶ ἐν τῇ 

τοιοῦτον χαὶ ἀπὸ τῶν γεννη- 
φιλοτεχνοτέρας εἶναι τῶν πατέρων, ὅτι 

δμιλίᾳ χαὶ τῇ τοῦ σπέρ- 
΄ 2 ΄ > τω Ὁ , 5557) ~ \ 5 

ματος προξέσει ὁμοία ἀμφοῖν ἢ χαρά, ἀλλ ἐν τῷ μετὰ τὴν σύλληψιν μέχρι 
~ / Lé \ ~ " > / > ΄ 

τοῦ TOXOD χρόνῳ τὰ τῆς μητρὸς ἐπίπονα χαὶ τῦτοι τυγχάνουσιν. εἰσὶ 

10 τοίνυν at μητέρες φιλοτεχνότεραι τῶν π ae διὰ τοῦτο. ὡς δὲ af 

μητέρες πρὸς τὰ τέχνα, οὕτως οἱ εὐεργέται πρὸς τὰ διδόμενα πρὸς αὐτῶν 
~ > ~ 

τοῖς εὐεργετηϑεῖσιν, οἵτινες of εὐεργετηϑέντες τρόπον τινά εἰσι τὰ δῶρα, 
ἃ a τι: τῶν εὐεργετησάντων: ὥστε χαὶ μᾶλλον φιλοῦνται. εἰπὼν 

δὲ τὰς ὩΣ τὸ φιλοτεχνοτέρας εἶναι τῶν πατέρων διὰ τὸ τὴν γέννησιν 

15 ἐπιπονωτέραν εἶναι, λέγει αὐτὰς φιλοτεχνοτέρας εἶναι χαὶ διὰ τὸ γινώσχειν 

μᾶλλον τοῦ πατρὸς ὅτι ἑαυτῆς ἐστι τὸ παιδίον. δυνατὸν δὲ τοῦτο χαὶ 

περὶ tod εὐεργέτου λέγειν. μᾶλλον γὰρ οἶδεν ὃ 
ὃ λαβών. ὑπολάβοι 

τοῦ εὖ δράσαντος ἀλλὰ 7 

\ Ἃ Ww ¢ 

‘eta GY tows ὁ εὖ 

παρ᾽ ἄλλου λαβεῖν ἐπὶ 
A = as ad “᾿ A ~ 

20 τὸ οὖν δόξειε δ᾽ ἂν χαὶ τοῦτο χαὶ τοῖς 
Ἁ ~ 

τοιοῦτόν ou ' τὸ τῶν μητέρων ἁρμόζει χαὶ 

ὡς γὰρ 7 γέννησις ἐπιπονωτέρα τῆς μίξεως, οὗ 
΄ , ~ ᾽ 

ῬῈΣ im χαὶ ὡς αἱ μητέρες μᾶλλον ἴσασιν, 

οὕτω χαὶ ι 
59.27 > ~ a ee SENG evs 

25 οἴχειων SUVEPYETOUGL χαὶ OVX ATO ἀλλοτρίων. 

παϑών, ὅπερ 

[ΟἹ ς. iO) 
as) - 

¢ Aa δ - vay Ό cv 

σ 

OTL 

> Léa) ieee d 

δέδωχεν, ὅτι ἑαυτοῦ ἐστιν. 
A) 

ἔλαβε μὴ 

τῷ δοῦναι τοῖς χρυ Covst. 
> 

χεῖον εἶναι -ὸ 

\ \ ἘΣ 

τῷ XAt TO SV TOLELY TOV EV 

> 

ι ξαυτῶν 
ς ΄ ~ ~ 5 IF 

ot εὐεργέται μᾶλλον τῶν εὐεργετηϑέντων γινώσχουσιν, ὅτι ἐξ 
Β ΄ 
ἢ ῥητέον χαὶ οὕτως ἔστιν 

ἐν τοῖς προχειμένοις ἰδεῖν τρία τρισὶν ἀναλόγως" εἰσὶ δὲ τρία μὲν υἥτηρ 
χύησις παιδία, χαὶ ἕτερα τρία Soo τῆς χτῆσις 

\ 

c / \ v 

ὃ εὐεργετηϑείς, χαὶ ἔστιν ὶ 

ἀναλόγον ὃ μὲν εὐεργέτης τῇ μητρί, ἣ ὃὲ χτῆσις τῶν χρημάτων τῇ χυήσει. 
‘ 

ὃ ὃὲ εὐεργετηϑεὶς tots παισίν. ὡς οὖν at 

80 παιδία διὰ τὸ τῆς χυήσεως ἐπίπονον, οὕτω χαὶ 

ϑέντα τῷ μετὰ πόνου χτήσασϑαι ἃ δέδωχε τῷ 
Ἁ χαὶ τὸν εὖ ὀερηετηϑέντα ἀνάλογον τῷ πατρὶ | 

τῆς υητρὸς ς ἀγαπᾷ τὰ παιδία. ὅτι ou τὴς a 

ae ee μητέρες μᾶλλον φιλοῦσι τὰ 
[4 5 4 X > 

ὃ εὐεργέτης τὸν εὐεργετη- 
4 / Ss 

εὐεργετηϑέντι. ληπτέον δὲ 
c ΄ ε ΄ \ > 

ete cov’ ὡς ὃ πατὴρ ἧττον 
> 

OT ΟΡ ΤΠ naa, οὕτω χαὶ 
oes ε \ ~ \ > σ A A 

0 εὐεργετηϑεὶς ἧττον φιλεῖ TOY εὐεργέτ ἣν. ὦτι ἀπόνως χαὶ ust ἡδονῆς 

35 ἔλαβε τὴν εὐεργεσίαν. 

2 ἱδρῶτι Β: ἱδρῶσι ἃ 4 οὗ scripsi: οὐ Ba 5. 6 γεννητόρων B: 

τείρων a 15 ἐπιπονωτέραν scripsi: ἐπιπονώτερον Ba 16 an ἑαυτῶν" 

17 εὐεργέτου a: εὐεργετηϑέντος B 18 ἔλαβε B: ἔλεγε a 19 εὖ 

om. a 20 χαὶ τοῦτο Ba: τοῦτο Aristoteles εὐεργέτης a 

31 tH B: διὰ τὸ a 

32* 

or 
“9 

90 

40 

ὙΦΥΝΎ - γεννὴ 
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p. 1168228 ᾿Απορεῖται δὲ xat πότερον δεῖ φιλεῖν ἑαυτὸν μάλιστα IBY 
7 ἄλλον τινά. 

᾿Επειδὴ οἱ ἄνϑρωποι ποτὲ μὲν ἐπαινοῦσι τοὺς φιλοῦντας αὑτοὺς ποτὲ δὲ 49 
50 ψέγουσι, πότερον τοὺς ἐπαινοῦντας τὸ φίλαυτον ἀποδεχτέον ἢ τοὺς φέγοντας; 60- 

5 χοῦσι γὰρ χαὶ ot ἐπαινοῦντες xat ot ψέγοντες εὔλογα λέγειν ὁμοίως χαὶ παράλογα. 

χαὶ λέγει πρῶτον ἃ λέγουσιν οἱ ψέγοντες τοὺς Miners ἐπιτιμῶσι γάρ, 

φησί, τοὺς ἀγαπῶντας ἑαυτοὺς χαὶ ὡς αἰσχρὸν χαὶ ὡς ἐπονείδιστον τὸ τῆς 

φιλαυτίας ὄνομα αὐτοῖς ἐπιδυσφημοῦσιν. ἐν γὰρ ταῖς ἔρισιν χαὶ ταῖς δια- 

μάχαις χαὶ φιλονειχίαις φιλαύτους λέ Ἰοῦσιν, ὡς ταὐτὸν ὃν τὸ φίλαυτος τῷ 

10 αἴσχιστος χαὶ χάχιστος. εἰπὼν δὲ ὅτι ΝΣ νομίζουσι τοὺς φιλαύτους, 

συνάγει τοῦτο | δυνάμει Bogie οὕτως: 6 φίλαυτος ἑαυτοῦ χάριν 1566 
ε 

TOVTA πράττει. ὃ ξἑαυτοῦ χάριν πράττων ΣΤ ὃ φίλαυτος ἄρα φαῦλος. 

χαὶ τὴν μὲν ustCova eal τὴν λέγουσαν ὃ χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττων 
DUN 4 

ἐδήλωσε διὰ τοῦτο, δοχεῖ δ᾽ 6 μὲν φαῦλος ἑαυτοῦ χάριν πάντα πράττειν. 

ς᾽) 15 χαὶ ὅσῳ ἂν μοχϑηρότερος xat χαχίων ἐστί, τοσούτῳ μᾶλλον χάριν ἕαυτο 

πράττει. δέον δὲ εἰπεῖν. ὁ χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττων φαῦλος. οὐχ εἶπεν 5 

οὕτως, ἀλλ ὅτι 6 φαῦλος χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττει, ὡς ἀντιστρέφοντα 
τὸν λόγον ἀχούων. οἷον ὅτι ὃ γάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττων φαῦλος, χαὶ ὃ 
φαῦλος πάντα χάριν ἑαυτοῦ πράττει. ἣ ῥητέον χαὶ οὕτως" O φαῦλος χάριν 

20 ἑαυτοῦ πάντα πράττει, ὃ χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττων φίλαυτος, ὃ φαῦλος 

ἄρα φίλαυτος. χαὶ τὴν μὲν μείζονα πρότασιν χατὰ τὴν προτέραν συναγω- 

γὴν διὰ τῆς εἰρημένης ἐδήλωσε λέξεως, τὴν δὲ ἐλάττονα οὐ τέϑειχεν. 
ἐγχαλοῦσι δή. φησί, τῷ φιλαύτῳ, ὅτι οὐδὲν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ πράττει. 10 

τουτέστιν οὐδὲν πόρρω ἑαυτοῦ. ὃ γὰρ μοχϑηρὸς οὐ τὰ πόρρω τῆς ἑαυτοῦ 
25 μοχϑηρίας πράττει ἀλλὰ τὰ οἰχεῖα τῆς ἑαυτοῦ μοχϑηρίας: δύναται δὲ τὸ 

οὐδὲν ἀφ᾽ ξαυτοῦ πράττει ὡς ἴσον εἰρῆσϑαι τῷ οὐδὲν πράττει ὃ μὴ 

συμβάλλεται πρὸς αὔξησιν τῆς αὑτοῦ περιουσίας ἣ εἰς τὴν τοῦ ἰδίου σώματος 

ἀπόλαυσιν χαὶ εὐπάϑειαν χαὶ τρυφήν. χαὶ ὃ μὲν φαῦλος, ὡς εἴρηται. ἥτοι 

ὃ φίλαυτος χάριν ἑαυτοῦ πᾶντα πράττει, χαὶ διὰ τὸ ὙΠ ἑαυτοῦ πάντα 
80 πράττειν τὸ τῆς φιλαυτίας ὄνομα ὡς δ ΡΠ τι χατ᾿ αὐτοῦ ar ἔροηυσιν. 

6 δ᾽ ἐπιειχὴς πάνθ᾽ ὅσα πράττει διὰ τὸ χαλὸν πράττει, χαὶ ὅσῳ ἂν 1ὅ 

βελτίω ἐστὶν τὰ χαλὰ μᾶλλον πράξει, χαὶ μᾶλλον πράξει ἕνεχα τοῦ φίλου 

ἢ ξαυτοῦ χάριν, οἷον μᾶλλον εἰς διχαστήριον φοιτήσει διὰς φίλου σωτηρίαν 

χαὶ μᾶλλον ἀνέξεται ϑορύβων χαὶ πόνων χαὶ ἀποβολῆς χρημάτων χάριν 
> ἣν τ ~ ry \ , (iN oY 5 ΚΕ ῸΣ Ε es », ΑΕ Ἐ \ 

35 τοῦ φίλου χαὶ χάριν πατρίδος 7 ἕνεχα οἰχείας ὠφελείας. εἰπὼν de χαὶ 

1 δὲ Β et Aristoteles: om. ἃ rhesis usque ad αὑτοῦ παρίησι (p. 1168235) ἃ 

4 τὸ B: tov a J tO Β: τῷ 5 10 αἴσχιστος Β: ἄρχιστος ἃ φαύλους a: 

φίλους Β 11 φίλαυτος Β: φαῦλος ἃ 12 πάντα χάριν ἃ 14 8 a: te B 

ἑαυτοῦ a: τοῦ B 16 πράττει B: πράττειν a 20 πράττων γάριν ἑαυτοῦ a 

21. 22 συναγωγὴν B: συνάγων ἃ 25 ἀλλὰ τὰ---πράττει (26) Vat. 320: om. Ba 29 διὰ 

ὃ B: διότι a πάντα ante χάριν a 30 πράττειν B: πράττει a 32 βελτίω Ba: 

éAtiov Arist. cod. Kb: βελτίων Aris‘. vulg. 
a 
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/ σ 5 , Ἁ ΄ ~ £ a i“ φίλων ἕνεκα ἐπήγαγε τὸ δὲ ἑαυτοῦ παρίησι. ἔστι δὲ τὸ παρίησι 150: 
νει | ~ ~ ~ , ~ > ~ ταὐτὸν τῷ παρορᾷ (nat) xatappovel’ παραλιμπάνει χαὶ ἀπωϑεῖται τὸ οἰχεῖον 

συμφέρον ἕνεχα τῆς τοῦ φίλου ὠφελείας. 30 

Ἄ , ~ ΄ a ~ xy 7 

p.1168a35 Tots λόγοις δὲ τούτοις τὰ ἔργα διαφωνεῖ, οὐχ ἀλόγως. 

΄ , 

Τοῖς λέγουσι λόγοις ὅτι 6 χάριν ξαυτοῦ πάντα πράττων, ὁμοίως χαὶ 
τοῖς λέγουσι λόγοις, ὅτι 6 μηδὲν ἑαυτοῦ χάριν ποιῶν ἀγαϑός ἐστιν, οὐ 
συμφωνεῖ τὰ ἔργα χαὶ τὰ πράγματα" φαῦλος γὰρ μᾶλλον χαὶ οὐ σπουδαῖός 

ἐστιν ὁ μηδὲν ἑαυτοῦ χάριν πράττων. εἰ γὰρ σχοπήσας τις ἴδοι, ὅτι ἔργον 

τῷ . 

φύσεως ὁ ἄνθρωπός ἐστιν, ὃ χάριν τοῦ ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου πάντα πράττων 80 

10 (σπουδαῖος ἀλλ᾽ οὐ φαῦλος. νυνὶ δὲ διὰ τὸ ἀγνοεῖν τίς ἐστιν ὁ ἀληϑὴς ἄνϑρω- 

15 

25 

30 

TOs ἀπερισχέπτως ἀποφαίνονται ot πολλοί, φαῦλον λέγοντες τὸν χάριν ξαυτοῦ 
PIN 

πάντα πράττοντα. ὃ μὲν γὰρ εἰδὼς ὅτι ἀληϑινὸς χαὶ χυρίως ἄνϑρωπος ὃ ἐν 

΄ 

ἡμῖν ἐστι νοῦς χαὶ τοῦτο γνοὺς ἅπαντα πράττει, ὅσα τρέφειν οἶδεν αὐτὸν 
χαὶ ἀχάχωτον διατηρεῖν σπεύδει, ὁ τοιοῦτος χαὶ ἀληθῶς ἐστ τι φίλαυτος χαὶ 

σπουδαῖος χαὶ ἀγαϑὸς χαὶ οὐ φαῦλος, ὥστε τὸ ἔργον τοῦτο, λέγω δὴ τὸ 

πράττειν ἐχεῖνα ὅσα χουφίζει χαὶ ἄνω φέρεσϑαι τὸν νοῦν ἡμῶν ἐπεγείρει, 80 

διαφωνεῖ τῷ λέγοντι λόγῳ, ὅτι οὐ δεῖ χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττειν. ὃ 

μὲν δὴ πάντα πράττων χάριν τοῦ ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀληϑῶς φίλαυτος" 

ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἀγαϑός. 6 ὃὲ τὸν ἀνϑρωπον οἰόμενος εἶναι τὸ σῶμα σὺν 

ἅμα τῷ ἀλόγῳ μέρει τῆς ψυχῆς, χαὶ τοῦτο σπουδάζων ϑεραπεύειν πλούτων 

ἀπεράντοις ὀρέξεσι χαὶ Ἴτυν οι: το ὃ τοιοῦτος οὐδὲ φίλαυτός ἐστιν. 

οὐ γὰρ ἑαυτὸν φιλεῖ ἀλλὰ τὸν ἐν αὐτῷ δῆμον χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ πολυχέ- 
gahov ὕδραν τὴν ἐπιϑυμίαν. ὥστε τὰ ἔργα χαὶ ἔτι αἱ πράξεις τῶν ὡς 40 

ἀληϑῶς χαὶ χυρίως φιλαύτων οὐ συμφωνοῦσι τοῖς λέγουσι λόγοις, ὅτι ὃ 

χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττων, φαῦλός ἐστι, ἀλλὰ μᾶλλον τοῖς ἐναντίοις λόγοις 

συνάδουσι τοῖς λέγουσιν ὅτι ὃ χάριν ἑαυτοῦ πάντα πράττων ἀγαϑός ἐστιν. 

φίλος δὲ μάλιστα ὃ βουλόμενος ᾧ βούλεται τὰ ἀγαϑά. ὅτι μὲν φίλος 
ἐστὶν 6 βουλόμενος τὰ ἀγαϑὰ ἐχείνῳ ὑπάρχειν, ὃν λέγει φιλεῖν, καὶ χάριν 

ἐχείνου ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦ ΠΣ πὰ ἕνεχα χαὶ αὐτῶν τῶν τοῦ φιλουμένου 

ἀγαϑῶν, εἴρηται πρόσϑεν πολλάχις, χαὶ οὐ δεῖ χαὶ ἔτι περὶ τούτου μιηχύνειν. 
εἰπὼν δὲ τίνα ἐστὶ δι᾿ ἃ τοὺς φιλαύτους ψέγουσιν οἱ ἄνϑρωποι χαὶ αἰσχρὸν 45 

τὴν φιλαυτίαν οἴονται, νῦν λέγει χαὶ ποῖ βλέποντες χαὶ πρὸς ποῖα τῶν 
EYEL 

> ~ Ἣν { / Vv ὌΝ a [ns = , 

ἐπαινετῶν εἶναι τίϑενται τὴν φιλαυτίαν. ἔστι δὲ ὃ λέγει ὡς συνελόντα 

1 φίλων Ba: φίλου Aristoteles 2 χαὶ ante xatappovet a: om. B 3 ὠφελείας Vat. 

320: φιλίας a 4 rhesis usque ad μάλιστα ἑαυτόν (p. 1168410) a ὃ et 6 λόγοις B: 

λόγον a ὁ μηδὲν B: μηδὲν a 9 πράττων ἃ: πράττει Β σπουδαῖος in- 

serui 10 φαῦλος B: φαύλου a ἀληϑὴς B: ἀληϑινὸς a 13 χαὶ τοῦτο γνοὺς B: 

om. ἃ 20 μέρει ἃ: μέρη Β 23 χαὶ ἔτι B: xal a 25 φαῦλος Vat. 320: 

ἀγαϑός Ba ἀλλὰ μᾶλλον --- ayatds ἐστιν (26. 27) Vat. 320: φησὶ det φιλεῖν μάλιστα, τὸν 

μάλιστα φίλον Ba 21. 28 ὅτι ὁ μὲν --- τὰ ἀγαϑά (28) Β: om. ἃ 28 ὑπάρχειν Β: 

ὑπερέχειν a 209. αὐτῶν Β: αὐτὸν a 33 ἔστι --- φιλαυτίαν (35) a: om. Β χ 
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φάναι τοιοῦτον. φασὶ γὰρ of χαλόν τι λέγοντες εἶναι ual ἐπαινετὸν thy 166" 

φιλαυτίαν, ὅτι εἴπερ ἐχεῖνον μάλιστα λέγομεν φίλον χαὶ ἐπαινοῦμεν χαὶ 

ὄντως φίλον ἀποκαλοῦμεν, ὅστις τὸν ἑαυτοῦ φίλον ἀγαπᾷ ὡς ἑαυτὸν χαὶ 
Vv , >) ~ ΓΑ A I 3 ~ ¢ ~ 

ἔστι τεχμήριον ἀληϑοῦς φιλίας τὸ τὸν φίλον ἀγαπᾶν ἐπίσης ἑαυτῷ, τὸ 

5 φιλεῖν ἑαυτὸν ἀγαϑόν ἐστι καὶ οὐ φαῦλον. εἰ γὰρ φαῦλον ἣν τὸ φιλεῖν 50 

ἑαυτόν, φαῦλον ἂν ἣν χαὶ ἐπίμωμον χαὶ τὸ φιλεῖν τὸν φίλον ὡς ἑαυτόν, 
\ » ἋἋ 45 Ὁ Ω 2 Ca Nee ~ \ i) > ΄ . 

χαὶ εἴη ἂν ἐξ ὑποϑέσεως 6 λόγος (τοιοῦτος) χατὰ τὴν ἀντιχαλουμένην σὺν 
ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν: εἰ φαῦλον τὸ φιλεῖν ἑαυτόν, φαῦλον ual τὸ φιλεῖν 

τὸν φίλον ὡς ἑαυτόν: ἀλλὰ μὴν τὸ φιλεῖν τὸν φίλον ὡς ἑαυτὸν οὐ φαῦλον, 

10 οὐδ᾽ ἄρα τὸ φιλεῖν ἑαυτὸν φαῦλον. οὔχουν αἰσχρόν ἐστιν 7 φιλαυτία, ἀλλὰ 
υᾶλλον ἢ μισαυτία. ἃ μὲν οὖν βούλεται λέγειν, ταῦτά ἐστι. τὰ GE χατὰ 

τὴν λέξιν ὧδε -ἂν ἔχοι. φίλος ἐχεῖνός ἐστιν 6 βουλόμενος τῷ φίλῳ 150» 

τὰ ἀγαϑά, χἂν μηδεὶς γινώσχῃ τὴν βούλησιν αὐτοῦ. 6 γὰρ ἀληϑὴς φίλος 
αἱρεῖται μὲν χαὶ βούλεται εὖ ἔχειν τὸν φίλον, τὸ δὲ γινώσχειν τινάς, ὅτι 

15 τοῦτο ϑέλει, οὐ περὶ πολλοῦ ποιεῖται. εἰπὼν δὲ ὅτι φίλος ἐστὶν ὁ βουλό- 
μενος τὰ ἀγαϑὰ τῷ φίλῳ ἐχείνου ἕνεχεν, (ἐπῆγεν) ταῦτα δὲ ὑπάρχει μάλιστα 

\ ce / / ~ \ , C \ 5 Ἁ >] , σ ~ a. 

πρὸς ἑαυτόν, λέγων ταῦτα τὸ βούλεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ ἐχείνου Evexev [ταῦτα δὴ 5 
c ΄ ΄ ς c , ΄ v ar , 

ὑπάρχει μάλιστα πρὸς ἑαυτὸν ὑπάρχει μάλιστα]. ἔστι δὲ ὃ λέγει" πάντες 
΄ ~ , 7 \ 3 raya Vani - ~ σ Ἂ \ ‘ , 

ἑαυτοῖς μάλιστα βούλονται τὰ ayata χαὶ ἑαυτῶν ἕνεχα χαὶ τὸ λοιπὰ πάντα 

20 οἷς 6 φίλος ὁρίζεται μάλιστα ἑαυτοῖς ὑπάρχειν βούλονται: εἰσὶ G& τὰ 

λοιπὰ πάντα ἀπὸ τῶν παροιμιῶν δηλούμενα, ἃ μετ᾽ ὀλίγον ῥηϑήσεται. 
5 , 7 5 ~ , ‘ τὸ δὲ εἴρηται γάρ, ὅτι an αὐτοῦ πάντα τὰ φιλικὰ χαὶ πρὸς 

τοὺς ἄλλους διήχει τοιοῦτόν ἐστιν’ αἵ φιλίαι (ταύτας γὰρ εἶπε φιλιχά) 
χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους διήχουσιν, ὅταν φιλῶσι τοὺς φίλους ὡς φιλοῦσιν 10 

95 ξαυτούς, χαὶ ὅταν βούλωνται ἐχείνοις ὑπάρχειν ἃ χαὶ ἑαυτοῖς παρεῖναι 

σπεύδουσιν. ὅταν οὖν τὸ ὡς φιλεῖ τις ἑαυτὸν διήχει χαὶ πρὸς ἄλλον χαὶ 
φιλῇ χἀχεῖνον ὡσαύτως, φίλος ἀληϑὴς ὃ οὕτως ἔχων ἐστὶ χαὶ παροιμίαι 
πᾶσαι αἱ περὶ τῶν φίλων ὁμογνωμονοῦσι χαὶ συμφωνοῦσι τοῖς λόγοις 

τούτοις. τὸ γὰρ ‘xowd τὰ τῶν φίλων᾽ ταὐτόν ἐστι τῷ ὡς ἀληϑῶς ἐχεῖνοί 
>] /> a / ~ 5 4 . ) > _ ~ ia] , \ ς 

30 εἰσι φίλοι, οἱ βούλονται τοῖς φιλουμένοις Ox’ αὐτῶν ἃ βούλονται χαὶ Eav- 
~ Kv ENE > > ἢ \ ia) \ We ΄ pane ΠΕ ? 

τοῖς. ual τὸ ᾿ φίλοι εἰσὶν ὧν ψυχὴ pia χαὶ τὸ φιλότης ἐστιν ἰσότης 
, ni ε ΄ ΄ ΄ » 

τούτων εἰσὶ δηλότερα. ὁμοίως χαὶ τὸ γόνυ χνήμης ἔγγιον. προσο- 15 

uthet γὰρ ἀεὶ τὸ γόνυ τῷ πέρατι τῆς χνήμης ual σύνεστιν αὐτῷ φιλίως. 
> 9\ ~ 

' . i δὴ τὴν ἀληϑῇ φιλίαν ἀφ᾽ ὧν εἰς ἡμᾶς αὐτοὺς βουλόμεϑα χρίνομεν, Ge [0] 

35 φιλεῖν ἑαυτοὺς χαὶ φιλαύτους εἶναι. εἰ δὲ τοῦτο οὐχ ἔστιν, αἰσχρὸν Fj 

φιλαυτία. 

2 φίλον Vat. 320: φίλαυτον Ba 6 ante tov φίλον inserit χαὶ a: om. B 
7 τοιοῦτος a: om. B 12 φίλω B: φιλουμένῳ a 15 περὶ πολλοῦ Β: περὶ πολ- 

λοῦ δὲ ἃ 10 ἐπῆγεν inserui: om. Ba 17 ταῦτα δὴ -- ὑπάρχει μάλιστα (18) 

eancellavi 20 ὑπάρχειν βούλονται B: ὑπάρχει βούλεται a 23 αἱ φιλίαι --- διή- 

χουσιν (24) ἃ: om. Β 27 φιλῇ Β: φιλεῖ a 6 Vat, 320: χαὶ Ba 81 φοι- 

λότης Β: φιλία a 
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, 

p.116810 ᾿Απορεῖται δὲ εἰχότως, ποτέροις χρεὼν πείϑεσϑαι 156% 
ἀμφοῖν ἐχόντοιν τὸ πιστόν. 

Θεὶς ἀμφοτέρους τῶν λόγων, τούς τε. λέγοντας ὅτι ἀγαϑόν ἐστι τὸ 81 

φιλεῖν ἑαυτόν, χαὶ τοὺς λέγοντας ὅτι αἰσχρόν ἐστιν ἢ φιλαυτία, λέγει ὅτι 
5 ἀμφοτέροιν πιϑανότηταά τινα ἐχόντοιν τίσι χρὴ πιστεύειν. τοῖς συνάγουσιν 

ὅτι χρὴ φιλεῖν ἑαυτόν, ἣ τοῖς ἀντιφϑεγγομένοις ὡς οὐ δεῖ φιλεῖν. χαὶ 

ἐρωτήσας ἀποχρίνεται λέγων. ὅτι δεῖ διαιρεῖν τούτους, τουτέστι Get διαιρεῖν 

τὸ τῆς φιλαυτίας ὄνομα, ὅπερ ἀμφότεροι προΐσχονται. εἰς τὰ σημαινόμενα 85 
πράγματα (οὐ γάρ ἐστιν ἁπλοῦν ἢ φιλαυτία GAR ὁμώνυμον ὡς 6 χύων) 

10 χαὶ διαιροῦντας λέγειν. ὅτι ἀυφότεροι χαλῶς λέγουσι χαὶ of φιλεῖν ἑαυτοὺς 

λέγοντες χαὶ οἱ μὴ φιλεῖν. χρὴ οὖν διαιροῦντας λέγειν, ὅτι τὸ φίλαυτον 

διττόν ἐστιν, ὡς εἴρηται, τὸ ἀγαπᾶν χαὶ ϑεραπεύειν τὸν ἐν ἡμῖν δῆμον, 

τὴν ἀλογίαν. λέγω δὴ τὴν ἐπιϑυμίαν, χαὶ δυναστεύειν χατὰ τοῦ ἀληϑινοῦ 

ἀνθρώπου, τοῦ ἐν ἡμῖν νοῦ, de’ ἣν ἀλογίαν, thy ἐπιϑυμίαν δηλονότι. ἔχειν 

15 τὸ πλέον ἔν τε χρήμασι χαὶ τιμαῖς σωματιχαῖς ἡδοναῖς σπεύδομεν. οὐχ ἔστι γάρ, 40 

οὐχ ἔστι ὅστις τὴν αἴσϑησιν ἔχων μόνην προβεβλημένην χαὶ zat αὐτὴν ζῶν 
οὐ τούτοις χαίρει χαὶ ἐπαγάλλεται, χαὶ ὡς ἄριστα χαὶ χάλλιστα χαὶ ἡμῖν 

οἰχειότατα ἃ ἃ #. ἕν μὲν οὖν τοῦτο τῶν τῆς φιλαυτίας σημαινομένων, ὅπερ 
ἐστὶ φαῦλον χαὶ αἰσχρόν, χαὶ ὃ τοιοῦτος φίλαυτος, ὃς οὐδὲ χυρίως φίλαυτός 

90 ἐστι, χάχιστος τῷ ὄντι χαὶ αἰσχρότατος. οὐ γάρ ἐστιν ὃ ἄνϑρωπος ἣ 
αἴσϑησις, ἣν οὗτος φιλεῖ, GAN ὃ νοῦς, ὃν αὐτὸς ἐχτετύφλωχε χαὶ διαλελώ- 45 

βηχε, χαὶ λέγεται φίλαυτος ὃ τοιοῦτος ὑπὸ τῶν πολλῶν τῶν νομιζόντων 

τὸν ἄνϑρωπον εἶναι τὸ ζῷον ἡμῶν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐχ τοῦ σώματος χαὶ τῆς 
ἐντελεχείας, ἥτις ἐντελέχειά ἐστιν ἢ ἄλογος χαὶ ἀχώριστος τοῦ σώματος 

25 ζωὴ χαὶ σὺν αὐτῷ φϑειρομένη. ἄλλο δὲ φιλαυτίας σημαινόμενον τὸ φιλεῖν 

τὸν ὄντως ἄνϑρωπον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐν ἡμῖν φρονοῦν. ὃ τοιοῦτος φίλαυτος 
οὐχ αἰσχρός ἐστιν ἀλλὰ χαάλλιστος, ὅτι τὸν ὡς ἀληϑῶς ἄνϑρωπον φιλεῖ. 

ὅτι δέ, φησίν, πολλοὶ τοὺς πλεονέχτας χαὶ ἀχολάστους χαὶ τὸ ἄλογον ϑερα- 50 
πεύοντας χαὶ πιαίνοντας εἰώϑασι λέγειν φιλαύτους ἀλλ᾽ οὐχὶ τοὺς τιμῶν- 

80 tas τὸν ἐν ἡμῖν νοῦν, ὅς ἐστιν (6) ἀληϑινὸς ἄνθρωπος, οὐχ ἄδηλον. οὐ- 
δένα γάρ τις ἴδοι ἂν τῶν πολλῶν τὸν σπεύδοντα δίχαιον ἢ σώφρονα (ὴ 
ἀνδρεῖον) 7 ἐλεύϑερον εἶναι λέγοντα φίλαυτον χαὶ οὐδὲ ψέγοντα ὡς φίλαυτον, 
χαίτοι χατὰ τὴν ἀλήϑειαν τοῦ τοιούτου ὄντος φιλαύτου, ὡς φιλοῦντος 

ἐχεῖνο τὸ μέρος τῆς ψυχῆς, χαϑὸ ἀνϑρωπός ἐστιν ἄνϑρωπος, χαὶ ἀπονέ- 

35 povtos ἑαυτῷ, ἥτοι τῷ νῷ ἑαυτοῦ. τοῦτο yap εἶπε χυριώ τατον ἑαυτοῦ, [τι 

1 πείϑεσϑαι B: ἕπεσϑαι a et Aristoteles rhesis usque ad τούτῳ πείϑεται (p. L168>31) a 

3 ἀμφοτέρους B: ἀμφοτέροις a 10 zai of B: of te a 13 ἀληϑινοῦ B: ἀληϑοῦς a 

17 ἡμῖν οἰκειότατα B: ἡμῶν οἰχειότητα a 18 lacunam ἱπαϊοανὶ 21 οὗτος B: 

αὐτὸς ἃ 80 τὸν ἐν ἡμῖν ante τοὺς τιμῶντας ἃ ὁ ἃ: om. Β dl. 32 ἣ 

ἀνδρεῖον a: om. B 32 χαὶ οὐδὲ B: οὐδὲ a 33 ὄντος φιλαύτου B: ὄντως φίλαυτον a 

φιλοῦντος Β: φιλοῦντα ἃ 34. 35 ἀπονέμοντος B: ἀπονέμοντα a 
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τὰ χάλλιστα χαὶ μάλιστα ἀγαϑά, ἅτινα χάλλιστα χαὶ μάλιστα εὖ 157r 

ἀγαϑά εἰσιν αἱ ἀρεταὶ χαὶ ἐπιστῆμαι. εἰπὼν 68 ὅτι ὁ σπουδαῖος τῷ χυριω- 

τάτῳ ἑαυτοῦ jes χαὶ πάντα αὐτῷ πείϑεται χαὶ ὅσα ἂν ἐχεῖνο προστάξῃ 

οιεῖ (οἷς γὰρ τὸ λογιζόμενον μέρος τῆς ψυχῆς ἀρέσχεται, ταῦτα μόνα 
Ὁ τε oe TEL), ἀποστρέφεται δὲ τὰς TOD ἀλόγου μέρους τῆς ψυχῆς ὀρέξεις nat 

\ , ΄ - e ΄ > ~ ty 

πιϑυμίας, τί ποτέ ἐστι TO χυριώτατον ἡμῶν, ᾧ ὁ σπουδαῖος χαρίζεται, 3 a 7 _ 1 

ἜΝ oe ἐπήγαγεν ὥσπερ δὲ πόλις TO κυριώτατον μάλιστα εἶναι 

δοχεῖ, οὕτω χαὶ ὃ χυρίως ἀνϑρωπός ἐστι τὸ ἐν ἡμῖν χυριώτατον. ὡς γὰρ 
πόλις χυρίως ἐστὶν οὐ τὰ τείχη οὐδὲ αἱ οἰχίαι οὐδὲ ἁπλῶς οἱ ἐν αὐτῇ 

10 οἰχοῦντες. ὦ 
a 

as > ~ 5 , Vv \ 9/5 35 \ Is 5 : 

εν ταις [Πολιτείαις ειρηται UAL οξοξιχται, ἀλλὰ πόλις ἐστὶ τὸ 

ἄρχον χαὶ ἐξουσιάζον, οἷον ἐν μὲν τοῖς βασιλευομένοις πόλις ἐστὶν ὁ βασι- 15 
λεύς, ἐν G& τοῖς δημοχρατουμένοις ὃ δῆμος χαὶ ἐν τοῖς ὀλιγαρχουμένοις 
οἱ εὔποροι χαὶ (ἐν) τοῖς ἀριστοχρατουμένοις of ἄριστοι. ὃ τύραννος Ge ἐν 
τοῖς τυραννουμένοις, οὕτω χαὶ χυρίως ἀνϑρωπός ἐστι τὸ πεφυχὸς ἐν ἡμῖν 

15 μέρος ἄρχειν τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ τὸ λογιζόμενον ἡμῶν χαὶ φρονοῦν’ χαὶ 

φίλαυτος δὴ χυρίως ἐστίν, ὡς εἴρηται, ὃ τοῦτο φιλῶν χαὶ τούτῳ χαριζόμενος, 
τουτέστι τὰ τούτῳ ἀρέσχοντα Up χαὶ ποιῶν. χαὶ ἐγχρατῇ de χαὶ 

ἀκρατῆ ἄνϑρωπον ΤΣ οὗ ὃ νοῦς ἄρχει χαὶ χρατεῖ τῆς ἐπιϑυμίας, 7 20 
οὗ ὃ νοῦς ἄρχεται ὑπ’ αὐτῆς χαὶ χρατεῖται, ὡς τούτων ἑἕχαάστου ὄντος. 

20 ὃ νοῦς γὰρ τοῦ Σωχράτους ἐστὶν 6 χυρίως Σωχράτης, ὁμοίως χαὶ ὁ τοῦ 

Πλάτωνος [Πλάτων χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὡσαύτως. χαὶ πεπραχέναι 

χέγομεν τόνδε τὸν ἄνϑρωπον τήνδε τὴν πρᾶξιν ὅταν μετὰ λόγου πράξῃ. 

ὅταν ὃὲ μὴ τοῦ λόγου χρίναντος πράξῃ, οὔ φαμεν τὸν ἄνϑρωπον πεπραχέναι 
ἀλλὰ τὸν ϑυμὸν ἢ τὴν ἐπιϑυμίαν. ταῦτα εἰπὼν συμπεραίνεται λέγων" 

ay rs Ξ > 5 ms - » , . \ ~Q)? 

ὅτι υὲν οὖν ὃ νοῦς ἐστιν ἀνϑρωπος (τούτου yap ἐστι δηλωτιχὸν τὸ TODD τὸ σι 

σ Ui > ΄ 5 v> \ σ e \ Vv >_~ = 

ἔχαστός ἐστι UGALGTA) οὐχ AdyAov, χαὶ ὅτι ὁ ἐπιειχὴς τοι σπουδαῖος 2% eee 
a) 

> 
ε 
[- τοῦτο μάλιστα ἀγαπᾶ. τὸν γὰρ ϑυμὸν χαὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ἐπὶ τοσοῦτον 

ἀγαπᾷ χαὶ περιέπει, ἐφ᾽ ὅσον συντελεῖ εἰς τὴν τοῦ σώματος σωτηρίαν, 
οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον τοῖς χατὰ φύσιν ζῶσι. διὸ χαὶ φίλαυτος ἂν ee: 

30 ΕΠ ἕτερος τοῦ ὀνειδιζομένου φιλαύτου ὧν χαὶ τοσοῦτον Se st ὅσον 

χαὶ ὃ χατὰ λόγον ζῶν διαφέρει τοῦ ἐμπαϑῶς ζῶντος. ὅτι δὲ χατὰ λόγον 

ὃ τοιοῦτος ζῇ, δῆλον. ἀεὶ γὰρ ὀρέγεται 7 τοῦ ἀληϑῶς χαλοῦ 7 τοῦ δο- 

χοῦντος συμφέρειν. ὃ es δοχεῖ συμφέρον πρὸς τὰ χάλλιστα, χἂν μὴ xaT 80 

ἀλήϑειαάν ἐστι χαλόν, ὀρέγεται αὐτοῦ. οὐ γὰρ πᾶν τὸ δοχοῦν συμφέρειν 
35 ἤδη χαὶ χαλόν ἐστιν ἁπλῶς ἀλλὰ τότε χαὶ ἐφ᾽ ὅσον συντελεῖ πρὸς τὰ 

χαάλλιστα. 

3 ἐκεῖνο Β : ἐκεῖνος ἃ 6 post ἐπιϑυμίας rhesis ὥσπερ δὲ--- δοκοῦντος συμφέρειν (p. 1168b31— 

110940) a 7 δὲ Ba: δὲ zat Arist. vulg.: γὰρ Arist. cod. Mb 9 αὐτῇ a: αὐτοῖς B 

10 ἐν ταῖς [loAttetats] Politic. 6 p. 127810 12 in fine ἐν τοῖς a: τοῖς B 13 ἐν 

addidi: om. Ba 14 ὁ ἄνθρωπος χυρίως a 20. 21 τοῦ πλάτωνος νοῦς πλάτων a 

22 ὅταν μετὰ λόγου πράξη B: om. ἃ 28 ὅταν δὲ μὴ τοῦ λόγου χρίναντος πράξη Vat. 

920] χρίναντος om. Β: ὅταν δ᾽ οὐ μετὰ A. π. ἃ 26 μάλιστα Ba et Arist. cod. Ob: 7 

μάλιστα Arist. vulg. 30 φιλαύτου B: φίλαυτος a 32 ὃ τοιοῦτος B: οὗτος a 

34 συμφέρειν B: συμφέρον a 
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εἰς διαφερ ρόντως σπου- 157 

Τί ΜΝ \ " ete DP 2 > 5}... ΘΜ, 1 ae Sy AL 
(vas ἕνεχεν τοὺς ὄντως φιλαύτους οὐχ ὀνειδίζομεν ἀλλ᾽ ἀποδεχόμεϑα, 40 

ἊἷΝ ΄ ok a ΄ . eis a e 5 , 

διὰ τούτων λέγει. δυνάμει λέγων τοὺς τοιούτους, ody ἁπλῶς ὡς φιλαύτους 
3 > lé > > ΄ ᾿ 

5 ἀποδεχόμεϑα, ἀλλ᾽ ὡς περ 
\ τὰς χαλὰς πράξεις σπουδάζοντας τιμῶμεν χαὶ \ 

ι τ 

ἐπαινοῦμεν. τοῦτο εἰπὼν Gt ὧν ἐξῆς ἐπιφέρει ὁποῖος ἣν τὴν ζωὴν χαὶ 

οἷον ἔρωτα ἁπάσης ἀρετῆς εἶχεν 6 πανάριστος οὑτοσὶ φιλόσοφος δειχνύων, 
λέγει πάντων δ᾽ ἁμιλλωμένων πρὸς τὸ χαλόν, τουτέστι πάντων δὲ 
σπευδόντων χαὶ ἀγωνιζομένων: ἁμιλλᾶσθαι γὰρ τὸ ἀγωνίζεσϑαί ἐστι" 4 

10 πάντων οὖν ἀγωνιζομένων χαὶ μοχϑούντων νιχᾶν ἀλλήλους περὶ (τὴν) τῶν 
χαλλίστων ἐργασίαν χαὶ τὰς ἀρίστας τῶν πράξεων χαὶ διατεινομένων, 
ἥτοι ἐπρυμενῶν χαὶ σπουδαζόντων, τὰ xat ἀρετὴν ἐνεργεῖν χοινῇ τε 

ual πᾶσιν ὑπῆρχεν ἂν τὰ δέοντα χαὶ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν χαὶ χωρὶς 

ἐχάστῳ χαὶ οὐδὲν ἂν ἡμῖν χαχὸν ἐπολιτεύετο. λέγει GE μέγιστα τῶν ἀγα- 

15 ϑῶν τὰς ἀρετὰς χαὶ τὰς ἐπιστήμας χαὶ τὰς σπουδαιοτάτας τῶν τεχνῶν. 

χαὶ ἔστι τὸ λεγόμενον ὅμοιον εὐχῇ. ὡς εἰ χαὶ οὕτως εἶπεν: ete πάντες 50 

περὶ τὴν τῶν χαλλίστων χτῆσιν ἔσπευδον χαὶ πρὸς τὴν τὰς ἀρετὰς χαὶ 

ἐπιστήμας φέρουσαν ἔτρεχον. εἰ γὰρ οὕτως εἴχομεν, ἐχποδὼν ἂν ἣν ἅπαν 
φαῦλον ual ψυχῆς χαχωτιχὸν χαὶ ἐν πᾶσι χαὶ χοινῇ zal ἰδίως exact 

90 παρῆν ἂν τὰ κάλλιστα. χαὶ δῆλον χάκ τούτων ἐστὶν ὅτι δεῖ τὸν ἀγαϑὸν 

φίλαυτον εἶναι. εἰ γὰρ 6 ἀληϑινὸς φίλος βούλεται τὰ ἀγαϑὰ ᾧ φίλος 

ἐστὶ ual πάντα πράττει χαὶ ποιεῖ ὅπως προσέσται τῷ φίλῳ τὰ χάλλιστα, 

χαὶ ὁ ἀγαϑὸς δη δὴ ἑαυτὸν φιλῶν πράξει ἐχεῖνα, δι ὧν ἔσται ἑαυτῷ 151ν 

τὰ χαλά, χαὶ πράξει ἑαυτοῦ ἕνεχα, χαὶ πράττων αὐτὸς ὀνήσεται χαὶ τοὺς 

25 ἄλλους ὠφελήσει. τὸν δὲ μοχϑηρὸν οὐ δεῖ φίλαυτον εἶναι. ὑὕπολαμ- 

βάνων γὰρ ὁ μοχϑηρὸς ἑαυτὸν εἶναι οὐ τὸν ἐν ἡμῖν νοῦν ἀλλὰ τὸ σῶμα τοῦτο 

χαὶ τὴν σὺν αὐτῷ φϑειρομένην ἀλόγιστον τῶν (ϑεραπεύει), οἰόμενος δὲ 
διὰ ταύτην τὴν ἡμαρτημένην ὑπόληψιν οἰχειότατον ἀγαϑὸν ἀνϑρώπῳ εἶνα! 

τρυφὴν χαὶ πᾶσαν σωματιχὴν ἥδονήν, ταῦτα διώξει καὶ αἱρήσεται ὥστε 
\ v >. \ ~ vx \ , { \ ” > = 

30 χαὶ ἔσται διὰ τοῦτο ἄδιχος χαὶ πλεονέχτης. ποῦεν γὰρ ἂν εὐποροίη 5 

πληροῦν τετρημένον πίϑον, μὴ ἀδικῶν χαὶ ἁρπάζων; ἀδικῶν δὲ βλάψει 
=a χαὶ ἑαυτὸν χαὶ τοὺς πέλας. πράξει yap ἐξ ἀνάγκης ἃ οἴεται εἶναι 

χάλλιστα χαὶ χάκιστα ὄντας. πᾶς γὰρ ὃ δοχεῖ χάλλιστον εἶναι σπεύδει 
πράττειν: Goxet δ᾽ αὐτῷ χάλλισα τὰ χείριστα: πράξει ἄρα τὰ χείριστα. 

35 δέον οὖν, φησίν, ἄλλα πράττειν, τὰ ὠφέλιμα δηλονότι τῷ ἀληϑινῷ «ἂν- 

ὑρώπῳ, ἄλλα πράττει ἀγνοῶν διὰ τὴν μοχϑηρίαν τὸν ὄντως ἄνθρωπον. 

1 μὲν Β: μὲν οὖν ἃ et Arist. rhesis usque ad τῷ νῷ (p. 1169418) a 7 ovtoct 

B: οὑτωσὶ a 10 thy a: om. B 15 σπουδαιοτάτας B: σπουδαιότητας a 

22 προσέσται B: παρέσται a 27 ϑεραπεύει a: om. B 33 χάλλιστα --- εἶναι Vat. 

δι 
920: om. Ba πεύδει Vat. 320: σπου B: σπουδέα a 34 πράξει dpa τὰ γείριστα 

Vat. 320; om. Ba 35 πράττει B: πράττειν a 
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ὃ δ᾽ ἐπιειχὴς χατὰ νοῦν ζῶν ἃ det χατ᾽ ἀλήϑειαν Taree ἐχεῖνα χαὶ 157v 
πράττει. πᾶς γὰρ νοῦς αὐτοφυῶς μὴ πηρωϑεὶς by ἣδονῆς ἢ νόσου 11 

αἱρεῖται χαὶ διώχει τὸ βέλτιστον χαὶ συμφέρον ἑαυτῷ. ὃγλον ὃὲ τοῦτο 

χαὶ ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζῴων. ἔστι γάρ τις ἅπασι τούτοις ἔλλαμψίς [τις] 
- SN ΄ ) S45 ~ ~ ~ ~ 

5 vod, ὡς αὐτὸς 6 ᾿Αριστοτέλης ἀλλαχοῦ λέγει τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς 
$\ > ie) “Ὁ li Pd ~ ~ Lh) td! » 5 ~ 

eee elas ak ἔλλαμψιν αὐτοφυῶς ζητεῖ χαὶ εὑρίσχει τὰ ὠφελοῦντα. 

νοσήσας γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς 6 ὄφις ἐπὶ τὰ μάραῦϑρα τρίβει, χαὶ ἢ ἄρχτος 
πυρέξασα τοὺς μύρμηχας ἐσϑίει χαὶ ἰᾶται, χαὶ ὁ ἀράχνης τὰ ἀράχνια 

ὑφαίνει πρὸς ϑήραν τῶν μυιῶν, χαὶ ἢ χελιδὼν τὴν χαλιὰν ἡμιχύχλιον 15 

10 περιπήγνυσιν, ὡς πολυχωρητότερον τὸ τοιοῦτον σχῆμα, χαὶ ὁ μύρμηξ 

τ σῖτον ἐν τοῖς ἑαυτοῦ λαβυρίνϑοις ἀποϑησαυρισϑέντα ὃια!ρεῖ, ὅπως μὴ 

βλαστήσῃ. τί δεῖ πολλὰ γράφειν; πλήρεις τοιούτων αἱ περὶ ζῴων Aprato- 

τέλους πραγματεῖαι χαὶ ἐξ ἐχείνων ὁ βουλόμενος λαμβανέτω τὰς πίστεις 

τοῦ πάντα νοῦν αἱρεῖσϑαι τὸ βέλτιστον ἑαυτῷ. ὥστε χαὶ ὁ ἐπιειχής, ἐπειδὴ 

15 πειϑαρχεῖ τῷ νῷ, ἀποσείεται δὲ τὰς ἀλόγους ὀρέξεις, τὰ βέλτιστα χαὶ 
ἑαυτῷ χαὶ τοῖς πέλας αἱρήσεται χαὶ πράξει. 20 

? \ > x \ ~ > ΄, \ fy 

p. 1169218 ᾿Αληϑὲς δὲ τὸ περὶ TOD σπουδαίου xat τὸ τῶν φίλων 

MQ @- 

, 
νεχα πολλὰ πρᾶττειν. 

- 

Οὐ πάντα πράξει ἕνεχα τοῦ φίλου, οἷον ὅσα ἐχείνῳ αἰσχύνην προξενεῖ 26 

90 7 ζημίαν ψυχῆς ἀλλ᾽ ὅσα εἰς τιμὴν καὶ ὠφέλειαν τοῦ ἀληϑινοῦ ἀνϑρώ- 

Tov τείνει. εὐλόγως οὖν οὐχ εἶπεν ὅτι πάντα πράξει ἀλλ᾽ ὅτι πολλά. 
ἐπειδὴ γὰρ πολλὰ τὰ χαλὰ χαὶ συμφέροντα ἑαυτοῦ ἕνεχα πράττει, ὃ δὲ 

φίλος αὐτοῦ ἄλλος αὐτός ἐστι, χαὶ τοῦ — ἕνεχα πολλὰ πράξει. χαὶ 
- Ὗ , ~ 

ἐπεὶ ὅλος ταῖς ἀρεταῖς χαταχώχιμός ἐστι, χαὶ κεχοσμημένος χαὶ νοερῶς 
~ ~ a ia / ct ~ 

25 διαζῇ. πᾶς δὲ νοῦς, ὡς εἴρηται, τὰ βέλτιστα αἱρεῖται. (ἐν τούτῳ γὰρ 

αὐτοῦ τοῦ νοῦ τὸ εἶναι ual τοῦτό ἐστιν, ὡς εἰπεῖν, ἢ φύσις αὐτοῦ τὰ 80 

βέλτιστα χαὶ συμφέροντα ἑαυτῷ αἱρεῖσϑαι), ἐπεὶ οὖν τοιοῦτός ἐστιν ὁ σπου- 

datos, ual τῆς πατρίδος ἕνεχα πολλὰ eS χὰν δέῃ ὑπεραποῦνήσχειν, 

ἀποϑανεῖται χαὶ χρήματα προήσεται ὑπὲρ τῆς τῶν πολιτῶν σωτηρίας 

80 χαὶ πάντα τὰ περιμάχητα τῶν ἀγαθῶν οἷον τιμὰς χτήματα περιποιού- 

μενος ἑαυτῷ τὸ χαλόν" τοῦτο δέ ἐστιν ἣ ἀπὸ τῶν σπουδαίων τιμὴ χαὶ 

ἢ ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν ϑεοῦ ἀμοιβή. βούλεται γὰρ 6 σπουδαῖος 35 

χαὶ πᾶς εὐφρονῶν ὀλίγον χρόνον ἡσϑῆναι σφόδρα τὴν ἀληϑεστάτην ἡδονὴν 

ἢ πολὺν ἠρέμα χαὶ χατὰ βραχύ. ὅτι μὲν γὰρ ταῖς κατ᾽ ἀρετὴν πράξε- 

35 σιν ἕπονται ἡδοναὶ δῆλον καὶ εἴρηται πολλάχις, εἴ που ἀρετή ἐστιν ἕξις ἐν 
᾿ τα \ ς τ \ \ > \ Le 2» SCAN ~ x‘ 3 nee 

υεσότητι TH πρὸς ἡμᾶς χατὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον ped’ ἥδονῃς ἢ οὐχ ἄνευ 

4 τις Ba: cancellavi 5 ὡς αὐτὸς] ὡσαύτως Ba ἀλλαχοῦ] περὶ τὰ ζῴα totop. Θ 1? 

17 τὸ περὶ Ba et Arist. cod. Lb: περὶ Arist. vulg. rhesis usque ad ἴσως συμβαίνει 

(p. 1169 428) a 19 ἐχείνῳ -- τιμὴν καὶ (20) Vat. 320: αἰσχύνην φέρει ἐκείνῳ insequente 

lacuna 13 fere litterarum B: idem a fenestra nulla indicata 22 ἑαυτοῦ B: ἑαυτῷ a 

23 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ B: ἑαυτῷ a 33 ἀληϑεστάτην B: ἀληϑῇ a 



MICHAEL. IN ETH. NICOM. IX 8 [Arist. p. 1169 428---80] 5O7 

\ 

ἡδονῆς. ὅτι δὲ χαὶ tats μεγάλαις πράξεσιν ἡδοναὶ μεγάλαι ἕπονται, χαὶ 157¥ 

τοῦτο ἴσμεν. εἰ 6& τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον χαὶ ὅτι 6 χατὰ Baca τὰ 
χαλὰ ὭΡΗ ον wat χατ᾽ ὀλίγον εἰ τύχοι ἀναλίσχων χρήματα περὶ αὐτὰ 40 

πολὺν μὲν χρόνον ἥδεται, χατὰ βραχὺ δὲ χαὶ ἠρέμα, 6 ὃ 

5 πράττων ἣ χαὶ αἀϑρόον ἀναλίσχων ὀλίγον μὲν χρόνον, σφόδρα δὲ ἥδεται. 

ἔοιχε γὰρ ὁ σπουδαῖος σφόδρα διψῶντι χαὶ αϑρόον πίνοντι ψυχροῦ. 6 δὲ 
λοιπὸς τῷ χατὰ βραχὺ ἐπιρροφοῦντι. αἱρεῖται οὖν ὃ σπουδαῖος τὸ σφόδρα 

ἐν ὀλῆῳ χρόνῳ ἥσϑῆναι ἢ ἠρέμα ἐν πολλῷ. χαὶ βιῶσαι ἕνα χρόνον 

χαλῶς ἐν τῷ ὑπεραποῦνήσχειν τῆς πατοίδος, ἢ πολλοὺς τυχόντως, ἤτοι 
10 ἀχλεῶς χαὶ δίχα τινὸς τιμῆς. χαὶ μίαν πρᾶξιν αἱρεῖται πρᾶξαι χαλὴν 4 

ual μεγάλην, ἥτις ἐστὶ τὸ χινδυνεῦσαι ὑπὲρ τῆς πατρίδος 7 φίλων ἣ τὸ 

πάντα τὰ le ioe χαὶ i έατα προέσϑαι χάριν τινὸς μεγάλου χαλοῦ 

ἣ πολλὰς χαὶ μιχρὰς πράξεις διαπερᾶναι. εἰπὼν ὃὲ ὅτι αἱρεῖται μίαν 

το πρᾶξιν χαὶ χαλήν, τίς ἐστιν ἢ μεγάλη καὶ χαλὴ πρᾶξις σαφη- 

15 νίζων ἐπήγαγε τοῖς δ᾽ ὑπεραποῦνήσχουσιν ἴσως τοῦτο συμβαίνει, 
~ τς 

us 
v \ ΄ sp Ἢ \ , oan | ΄ 

ἴσον λέγων τῷ οἱ τὰς μεγάλας πράξεις χαὶ χαλὰς πράττοντες, εἰσὶν ὕπερ- 

50 anotvysxovtes πατρίδος χαὶ φίλων. τὸ δ᾽ ἴσως πρόσχειται διὰ τοὺς 
πολλοὺς χαὶ φαύλους. τοῖς γὰρ τοιούτοις οὐ δοχεῖ μέγα τι τὸ ὑπερχινδυ- 

νεύειν, ὅτι μηδὲ ἴσασι τίνα εἰσὶ τὰ χυρίως χαλά. 

20 p. 1109120 Αἱροῦνται δὴ μέγα χαλὸν ἑαυτοῖς. | 

Οἱ ὑπεραποῦνήσχοντες, φησίν, αἱροῦνται μέγα ἀγαϑὸν αὑτοῖς, τοῦτο [581 
δ᾽ “ἐστὶν ὅπερ αἱροῦνται ἀγαϑὸν χαὶ προτίϑενται τῆς ζωῆς χαὶ προτιμῶσι 6 

τὸ τιμᾶσϑαι διὰ παντὸς ὑπὸ τῆς πόλεως εἰχόσι χαὶ ἀνδριάσι χαὶ μνήμαις 

χαὶ θυσίαις χαὶ τοῖς τοιούτοις. ἀλλὰ χαὶ χρήματα προΐενται, ὅπως πλείονα 

τῷ or λήψοιντο ot φίλοι. εἰ γάρ ἐστιν ἣ πόλις ΕΠ a, οὐ φείσεται 

χρημάτων ἀλλὰ δοίη ἂν τὴν ὡρισμένην χαὶ χειμένην τιμὴν τῆς ἀρχῆς. 

ὅπως ὃ φίλος λάβῃ τὴν τοιάνδε ἀρχήν, οἷον εἰ ἐν τῇ πόλει ἐστὶν ἣ 10 

πολιαρχία ἣ ἢ συμπονία ὠνηταί, δοίη ἂν τὴν τιμὴν δυνάμενος δηλονότι 

ὅση ἂν εἴη, ἵνα πολιαρχήσῃ 7 συμπονήσῃ 6 φίλος αὐτοῦ χαὶ λάβῃ ἐξ 

80 αὐτῆς χαὶ ἐπιχτήσηται πλείονα ὧν ἔχει χαὶ εὐπορεῖ. χαὶ τῷ μὲν αὐτοῦ 
φίλῳ γίνεται χρήματα i ad ἢ ὀτιδηποτοῦν ἄλλο, αὐτῷ δὲ γίνεται τὸ 

χὺ , » \ \ > \ Vv \ id ΄ σ \ ᾿Ξ 

χαλόν, OLOY τιμὴ χαὶι 090 χαὶι STAtvas nies ATAVTMY WOTE TO WELLOV 

ε Qs ΄ - , ΄ ᾿ ~ 

a(aryov FAUT) VEEL. υξι ἮΝ DY γὰρ 7 τιμὴ χαὶ 7 εὔχλεια χρημ. ατῶν τοις 

\ 
{gua λογιζομένοις ἀλλὰ χαὶ ἐν ταῖς τιμαῖς, φησί, χαὶ ταῖς ἀρχαῖς 6 αὐτὸς 15 

‘ 
35 τρόπος. προήσεται yap χαὶ ταύτας τῷ φίλῳ καὶ αἱρήσεται τὸν φίλον 

6 ψυχροῦ Β: ψυχρόν a 9. τυχόντως Β: τυχόντων ἃ 14 χαὶ (alterum) B: om. ἃ 

16 λέγων B: λέγει a 20 rhesis usque ad οὐ χρή (p. 1169>2) a 25 φείσεται B: 

φείδεται a 27 τοιάνδε B: τοιαύτην a 28 πολιαρχία corr. ex πολυαρχία B: 

πολυαρχία a δυνάμενος B: δυναμένην a 30 ἐπιχτήσηται Vat. 320: ἐπιχτήσεται Ba 

30 τῶ B: ta a Ὁ] δηποτοῦν B: δυσποτοῦν a αὐτῶ Β: αὐτὸ ἃ 35 προή- 

σεται Β: προσίεται ἃ 
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30 

τιμνηϑῆναι χαὶ ἄρξαι ἥπερ Eavtov. χαλὸν γὰρ χαὶ ἐπαινετὸν αὐτῷ τὸ 158r 
προϊέναι ταύτας τῷ φίλῳ. ταῦτα O& ποιῶν εἰχότως δοχεῖ σπουδαῖος εἶνα!. 

τοῦ σπουδαίου γὰρ τὸ ἀντὶ πάντων αἱρεῖσϑαι τὰ χαλά. οὗτος δὲ αἱ- 

ρεῖται τὰ χαλά, οὗτος ἄρα σπουδαῖος. πάντα γάρ, ὡς εἴρηται, πράτ- 
τει τὰ χαλά χαὶ ἔτι οἴεται χάλλιον εἶναι παραχωρῆσαι τῷ φίλῳ τῆς 

τοῦ αὐτὸν ἄρχειν. τούτοις ἐπάγει οὕτω μὲν οὖν φίλαυτον 
εἶναι δεῖ νέμοντα ξαυτῷ πλέον τοῦ χαλοῦ. τὸ yap νέμειν ἑαυτῷ 
πλέον ἐν χρήμασι χαὶ τιμαῖς οὐ φιλαυτία, ὡς τοῖς πολλοῖς δοχεῖ, 

ἀλλὰ πλεονεξία ἐστίν. 

ss > 4 

p. 116963 ᾿Αμφισβητεῖται δὲ χαὶ περὶ τὸν εὐδαίμονα, εἰ δεήσε- 
_ 

ται φίλων ἣ μή. 

ι φίλων 6 εὐδαίμων 7 οὔ χαὶ τοῖς 
7 ε 

? ~ , , fs 

Εζητεῖτο tote πότερον χρῃζ 

ς οὐχ ἐδόχει, ἔλεγετο ταῦτα. 6 δεόμενος 
Sar ~ ) y \ x 

μὲν ἐδόχει τοῖς δ᾽ οὐ χαὶ ot 

φίλου, ἵνα πορίζηται παρ᾽ αὐτοῦ ὧν χρύζει χαὶ ἐνδεής ἐστι χαὶ μὴ δύναται 
αὐτὸς OV ἑαυτοῦ πορίσασϑαι. ὃ εὐδαίμων αὐτάρχης χαὶ ἀνενδεής ἐστιν" 

οὐ γὰρ ἂν ἣν μαχάριος, εἴ τινος ἐδεῖτο: ὥστε οὐδὲ φίλων χρή. χαὶ εἴη ἂν 

ἢ συναγωγὴ τοῦ λόγου ἐν δευτέρῳ σχήματι τοιαύτη" ὃ εὐδαίμων ἀνενδεής 

ἐστιν, 6 δεόμενος φίλων οὐχ ἔστιν ἀνενδεής" 6 εὐδαίμων ἄρα οὐ δεῖται 
: 2 
ἢ χαὶ ἐν πρώτῳ oyywatt οὕτως: ὃ ε | 1 {τ 

5 

φίλων. δαίμων ἀνενδεής ἐστιν, 

οἱ ἀνενδεεῖς οὐ δέονται φίλων" ὃ εὐδαίμων ἄρα οὐ δεῖται φίλων. ἢ μὲν οὖν 
a >) (ἐσ τῶν λόγων διάνοια τοιαύτη. τὸ δ᾽ “ὅταν δ᾽ ὃ δαίμων εὖ διδῷ, τ is: ov [0] oe 

7 2) 4 > ~ 9 ΄ ~ >) I> ae, ὯΝ - (oye) ΄ 

φίλων᾽᾽; ἔστιν x τοῦ ᾿Ορέστου τοῦ Εὐριπίδου. λέγει δὲ τοῦτο 6 ᾿ρέστης 
\ \ 1 le ~ Sen > ΄ρ τ . een 

πρὸς tov Mevédaov παραχαλῶν αὐτὸν εἰς βοηϑειαν. δαίμονα λέγει αὐτὸς 
X ~ σ \ \ “Ὁ Qx~ \ ΄ \ ΝΥΝ ~ E , 

τὸ ϑεῖον. ὅταν γᾶρ τὸ vetov βοηθῇ χαὶ TAVTIA τὰ χαλὰ γορηγῃ-. pera 
4 5 Vv n \ τα {2 τ Ὁ ~ eal. 0 Ν ar aN [4 

φίλων οὐχ ἐστιν. ἃ μὲν οὖν λέγουσιν οἷς δοχεῖ μὴ δεῖσθαι τὸν εὐδαίμονα 

φίλων. ταῦτά ἐστιν. οἷς δὲ δοχεῖ δεῖσθαι, ὧν εἷς ἐστι χαὶ μάλιστα 6 
wv aA tf ~ > ze ΟΣ ΩΝ c SEN eae 4 τς Pit e BA 

L ριστοτέλης, ατῆπα ταῦτα OOXEL. ει ap ὁ EVOALUOWY, φήσειεν αν ὦ ρι- 

στέλης, ἐστὶν ὃ ἔχων πάντα τὰ χαλά, τὸ δὲ μέγιστον τῶν χαλῶν 6 φίλος 

ἐστίν, εἴπερ ἀποστερήσομεν αὐτὸν φίλου, πῶς ἔσται εὐδαίμων; πῶς γὰρ 

ἂν εὐδαίμων εἴη ὃ τὸ μέγιστον τῶν χαλῶν μὴ ἔχων; πάντων γὰρ τῶν 

ἐχτὸς ἀγαϑῶν μεῖζον ἀγαϑὸν 6 φίλος ἐστίν, οἷον πλούτου χρημάτων 

χτημάτων. 

8 φιλαυτία B: φιλαυτιχόν a 10 rhesis usque ad μέγιστον εἶναι (p. 1169010) a 

ἐλέγετο B: ἔλεγε a 16 φίλων B: φαύλων a 21 6° ὁ Ba: ὁ libri Aristo- 13 

telici 22 Kuripid. Orest. 667 ὁ B: om. a 24 Bondy et χορηγῆ 

βοηϑεῖ et χορηγεῖ a 26 δὲ B: om. a δεῖσθαι B: μὴ δεῖσϑαι a 31 πλού- 

τοῦ Β: πλοῦτος ἃ 

27 

30 

8 

40 

ΒΞ 
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». 1169010 Et δὲ φίλου μᾶλλόν ἐστι τὸ εὖ ποιεῖν ἢ πάσχειν, 158 
] " ‘ i ᾿Ξ , 

Ὑ ~ ~ ~ ~ ~ 

xat ἔστι TOD ἀγαϑοῦ xal τῆς ἀρετῆς τὸ ἐὐεργετεῖν. f i ri 

\ ΄ σ >> , ΄ Se ty v 55 εν Διὰ τούτων ὅτι δεῖται φίλων ὁ εὐδαίμων χατασχευάζει: ἔστι δ᾽ ὃ 
λέγει τοιοῦτον: εἰ τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ σπουδαίου ἐστὶ τὸ εὖ ποιεῖν χαὶ εὐερ- 

- ~ = > Be τ ες 
γετεῖν (τῷ γὰρ σπουδαίῳ ἢ σπουδαίῳ τὸ εἶναι ἐν τῷ εὖ ὃρᾶν ἐστι xa! 

- ΄ i =] , ΄ ΄ ~ 

οὐκ ἐν τῷ πάσχειν: τὸ γὰρ εὖ πάσχειν χαὶ of φαυλότατοι αἱροῦνται, 

ἔστι GE χαὶ χάλλιον εὖ ποιεῖν φίλους ὀθνείων), δεήσεται φίλων 6 εὐδαί- 
7) Vv a ΄ 2 \ ἃ ~7 2 σ \ \ 

μῶν. ἵν ἔχῃ ous εὖ ποιήσῃ. ἐπεὶ σπουδαῖός ἐστιν, ὥστε ual τοὺς 
> / \ \ \ he 5» bh a ~ Ἢ Ἢ 

ὀδνείους. χαλὸν γὰρ χαὶ τοὺς τοιούτους εὐεργετεῖν, ἀλλὰ Get χαὶ τὰ 
, ΄ ΄ ἊΣ - 5ς la ‘> 

χαάλλιονα πράττειν. χάλλιον τὸ εὖ ποιεῖν φίλους ὀϑνείων. φίλων 

ἄρα δεῖται 6 εὐδαίμων, ἐπεὶ χαὶ εὐδαιμονοῦντες χαὶ oe χαὶ 
i ~ , > 

χαχοδαιμονοῦντες δεύμεϑα φίλων, εὐτυχοῦντες μὲν ty εὖ ποιῶμεν, ἀτυ- 

oe 
2 τ A 

» (Ὁ 

vy [Ὁ (η΄ 

΄ ~ sf a! a \ >) 

εἴ φίλων ἣ ἐν ἀτυχίαις. χαὶ δῆλον ὅτι ἐπίσης ἐν 
. 

a“ » ~ > > ΄ » >) ν \ \ 

ἢ εἴπερ. μᾶλλον ἐν δυστυχίαις. ἄτοπον δ᾽ ἴσως χαὶ τὸ Q. 0 ¢e 
= 5 Φ εὶ (ON 

το 
R ny 

΄ ΄ ~ , “4 > ποιεῖν TOV μαχάριον. τὸ ἴσως πρόσχειται διὰ τὸν εὐδαί- I= ° — Ξ Ἢ εὶ 
= 

/ 4 > ~ 5 ~ 4 5 μέλλει λέγειν ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ. ἐν μὲν γὰρ 

iPAtw 1 ὄντι τῆς παρούσης πραγματείας, περὶ τοῦ πολιτιχοῦ ! ͵ τὴς 1 ρ is πρ ἵμάτξιας, ef 4) 7 TLKO 

ΓΕ Φ ἘΠ 2 3] (ἢ 

ὩΣ τὸ 

Φ (S 

\ / Ὁ , > ar ~ Crem ~ ~ Ἂν , ~ 

εὐδαίμονος διαλέγεται, ἐν ὃὲ τῷ ἑξῆς περὶ τοῦ σχολῇ xal ϑεωρία τῆς 
~ », a ν ~ ΖᾺ 

τῶν ὄντων φύσεως συζῶντος τὸν λόγον ποιήσεται, ὃς εἴτε δεῖται φίλων 

εἴτε wt, ἐχεῖσε γενόμενοι γνωρίσομεν ἐξ ὧν αὐτὸς περὶ τοῦ τοιούτου 
a > aN ᾿ >.\ ~ 4 SQ », c 

εὐδαίμονος λέγει. ἃ δὲ νῦν λέγει περὶ τοῦ πολιτιχοῦ πος ΠΡΟ σεν ὡς 
~ ? 

ypyCovtos φίλων διὰ τῶν προχειμένων ῥήσεων ταῦτ ἂν εἴη. ἀτοπόν 
; ν τὰν πὴ 

σι χαὶ τὸ μονώτην χαὶ ἔρημον φίλων χαὶ παντὸς ἄλλου ποιεῖν τὸν μα- 
΄ > Η͂ \ ΄ ~ ~ yv , ΄ \ 

χάριον. εἰ yap μὴ φίλον ἕξει, σχολῇ τῶν ἄλλων τινά. usta τίνος γὰρ 
~ ws , ἊΝ 

τῶν ἄλλων ἀνομοίων ὄντων ἥδέως oe ees ύσει χαὶ συνομιλήσει; FALE 

γὰρ ἥλιχα τέρπει χαὶ ὃ ὅμοιος τὸν ὅμοιον. 6 μὲν γὰρ ϑεωρία τῶν ὄντων 
σχολάζων χαὶ υηδένα λόγον ποιούμενος τοῦ ζῴου ἡμῶν, εἰ μὴ πᾶσα 

ἀνάγχη, ὃ τοιοῦτος ἔστω μονώτης. τὸν δὲ πολιτιχὸν ΡΠ ᾧ πάντα 

πρόσεστι τὰ ayaa, πῶς ἐνδέχεται μονώτην εἶναι; χαὶ μάλιστα ὅτι πολι- 
A ~ ΄ wv ¢ \ ven 7 ΄ Ν᾽ 3S ,ὔ » ¢ 

τιχὸν ζῷον 6 ἀνϑρωπος χαὶ συζῆν πεφυχώς, 6 δ᾽ εὐδαίμων ἄνθρωπος 

50 

ma pee : Le eI BY ΞΕ 2 5 ἡχάνωμεν Sos etxotws ἐζητεῖτο πότερον ἐν 158» 

δεήσεται φίλων ue ὧν συζήσεται. ἔχει γὰρ τὰ φύσει ἀγαϑὰ κχαὶ 15 

χρείττω μετὰ φίλων χαὶ ἐπιειχῶν ἤτοι ὁμοίων αὐτῷ 7 μετὰ ὀϑνείων χαὶ 

χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἀλλοτρίων συνημερεύειν: ἀηδῶς γὰρ τούτοις συν- 

35 ἔσται. Get ἄρα τῷ εὐδαίμονι φίλων. 

1 εἰ δὲ Ba et Arist. codd. υ0 νυ: εἴ te Arist. vulg. μᾶλλόν ἐστι scripsi ex Aristo- 

tele: μάλιστα B: ἐστὶ μᾶλλον a rhesis usque ad εὐδαίμον, φίλων (p. 1162222) a 

8 ποιήση B: ποιήσει a 10 χαλλίονα scripsi: κάλλια Ba 13 τυγχάνωμεν B: τύ- 

χωμεν a 14 δεῖ B: δὴ a 15 ἀμφοτέραις Vat. 320: ἀμφοτέροις Ba 18 I seripsi: 

ἰῶτα B: ἑννάτῳ τῷ a πολιτιχοῦ Β: πολιτιχοῦ χαὶ ἃ 19 ἑξῆς Β: ἐφεξῆς 8 

28 μηϑένα ἃ 31 πεφυχός a 33 χρείττω a: χρείττον B 
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p. 1169>22 Τί οὖν λέγουσιν of πρῶτοι, xat πῇ ἀληϑεύουσιν; 15 8v 

Τὸ wy υοναχῶς, πολλαχῶς δὲ τὴν φιλίαν λέγεσὶ αι, γέγονεν αἴτιον 91 f ’ i al 
τοῦ λέγειν μὴ δεῖσϑαι τὸν εὐδαίμονα. φίλων. εἰσὶ γὰ τῶν - ἐλεῶν, ὡς ἐν τῷ i 
πρὸ τούτου βιβλίῳ μεμαϑήχαμεν, at μὲν διὰ τὸ χρήσιμον οἷαι at τῶν ἀγο- 

5 ραίων χαὶ πρὸς ἀλλήλους ἀντιχαταλλαττομένων, at δὲ διὰ τὸ ἡδύ (τοιαῦται 

(η΄ 

‘ C_ Live > Zt \ ~ > ye ¢ > 2A \ x \ " 

δ᾽ at τῶν εὐτραπέλων χαὶ τῶν ἐρωμένων), at δὲ διὰ τὸ χαλὸν χαὶ τὸ 
\ ὃ τοὺς πολλοὺς μᾶλλον 2% eee > ς΄ 356 ~ Nid 2 \ 2A 

ἥϑος, οἷαί εἰσιν αἱ τῶν σπουδαίων. Gta οὖν εὶ i= 

Vv, ἴω > \ “ 394 2 5 \ ὉΠ ἢ Yn ᾿ AY οἴεσϑαι φίλους εἶναι τοὺς χρησίμους ἀλλ᾽ οὐ τοὺς σπουδαίους ἔδοξε μὴ 
φίλων δεῖσϑαι τὸν εὐδαίμονα. χαὶ χαλῶς ἀπεφήναντο. τῶν γὰρ χρησί 

\ 

10 wwy οὐ δεῖται: ἀνενδεὴς yop ἐστιν: ἔχει γὰρ ἐπεὶ εὐδαίμων ἐστὶ πάντα 
> ΄ 5 ~ ΡῚ x τὰ ἀγαϑά-: ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν διὰ τὸ ἡδὺ δεῖται φίλων, χἂν ἴσως ποτὲ διὰ 

γύόσον 7 τοιοῦτό τι de Ξήσεται; ἐπὶ μιχρὸν ca aes ἡδὺς yap ὧν ὃ Bins 
> ~ c \ 90 ? c> ~ ΄ ΄ 

αὐτοῦ (ἢ γὰρ εὐδαιμονία ust? ἡδονῆς ἢ οὐχ ἄνευ ἡδονῆς, ὡς πολλάχις 

εἴρηται χαὶ δέδειχται οὖσα), οὐδὲν δεῖται aie ἐπεισάχτου χαὶ ἔξωϑεν τῶν 30 

15 εὐτραπέλων ἡδονῆς. τῶν οὖν τοιούτων μὴ δεόμενος φιλῶν, δοχεῖ μηδ᾽ 

ὅλως χρήζειν φίλων. 6, φησίν, οὐχ ἔστιν plaice οὐ λέγει δὲ ὅτι οὐχ 
Vv x5 gt A εἶ ΝΟ ~ mek Ἂν, ear >) \ ΄ ΓΦ 

ἔστιν ἀληϑὲς τὸ μὴ ὃδεῖσϑαι τῶν διὰ τὸ ἡδὺ ἢ τὸ χρήσιμον φίλων. 
ι \ wy > ΠΟΥ Ἢ 55 Qe > \ \ a ~ ~ ΄ n 

παντὸς γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἀληϑές ἐστι τὸ μὴ δεῖσθαι τῶν χρήσιμων ἢ 
~ ES \ Fra ΄ Ἔ 3 ? Vv = a ΚΕΝ δ Av ~ a > 

τῶν ἡδονὰς ποριζόντων φίλων: ἀλλ΄ ἔστιν ὃ λέγει διὰ τοῦ ὅπερ οὐχ 
v DIN ORS ~ A Oe eee 2 me ah te oS , ~ ι΄νὡ ἡ 

20 ἔστιν ἀληϑὲς τοιοῦτον: τὸ λέγειν, ὅτι ἐπεὶ οὐ χρῃζει ὃ εὐδαίμων τῶν διὰ 

τὸ ἡδὺ φίλων οὐδ᾽ ὅλως δεῖται φίλων, οὐχ ἔστιν oe ἔς): ἐχείνων μὲν 85 
,ὔ ‘4 

γὰρ τῶν φίλων od δεῖται, τῶν 68 σπουδαίων, οἱ χαὶ ἀληϑῶς φίλοι εἰσί, 

χαὶ παᾶνυ δεῖται. 

». 1169228 Ἔν ἀρχῇ μὲν 
Ρ- Ξ τῷ PLA ¥ 

5 ΄ 7 > 

EOTtY. 0 ἕν no σι oO - 
o 2 ov» SP ~ [ἴω] < ἴω a = = 

rn < [ΟἹ a QR - 

Ta , > _~ ε Ὁ. » » > 7 val ΄ τ κε το \ Ὅτι φίλων dsttat ὁ εὐδαίμων τῶν σπουδαίων χαὶ ὁμοίων αὐτῷ. χαὶ 48 

διὰ τούτων δείχνυσι. πάνυ ὃὲ ἀσαφῶς χαὶ περινενοημένως τὰ προχεί- 
> ΄ y ΤΡ [ἢ ΄ >? > ty σ > _~ ~ a 

μενα ἀπαγγέλλει. ἔστι ὃ ὃ λόγος Gt οὗ χατασχευάζει, ὅτι δεῖται τῶν 45 

σπηυδαίων φίλων, ἐπεὶ χαὶ συνδιάγειν χαὶ συνδιημερεύειν μετ᾽ αὐτῶν. 

80 μετ᾽ ἄλλου δ᾽ οὐδενὸς δύναται, ὃ τοιοῦτος. λαμβάνει τὰ ἐν τῷ πρώ- 
, ~ , \ ~ 5 , 

τῳ βιβλίῳ τῆς παρούσης πραγματείας περὶ τῆς εὐδαιμονίας εἰρημέ 
ΩΣ: τς Pee lin’ , 2 £ ae 4 > = ne, ἘΝ Ἂ \ 2 σι An aad ‘4 2 

OTL τη FVOALWLOVLA sl τὸς SOTlY. εἰπε γὰρ ἔχει OTL ἢ εὐόαιμονια € 
! ~ > ae Ss , ΄ ) ς᾿ - “Ἄ > ae ἜΣ 
ψυχῆς ἐνέργεια xat’ ἀρετὴν ἐν βίῳ τελείῳ ped? FOovys, ἢ οὐχ ἄνευ 

ry 

ἡδονῆς. χαὶ τοῦτο λαβὼν ἐπαγει" ἐπεὶ ἐνέργειά ἐστιν ἀλλ᾽ οὐχ ἕξις τις | | ὶ | 

1 πῆ B et Aristoteles vulg.: πῶς a rhesis usque ad tows ἀληϑές (p. 1169628) a 

2 μοναχῶς B: μοναχῶς μὲν a 14 δεῖται B: δέεται ἃ 22 ἀληϑὲς inserui 24 μὲν 

B: γὰρ a et Aristoteles ἐνέργειά B: ἐνέργειά τις a et Aristoteles rhesis usque ad 

φίλου ὄντος (p. 117024) 29 συνδιάγειν xal συνδιημερεύειν B: συνδιάγει καὶ συνδιημε- 

pevet a 30 ὁ τοιοῦτος B: τοιοῦτος a 32 éxet] A 6 p. 1098216 
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€ > = ΄ σ ae = , > 5εῚ ~ ”“ v = ~ a, ὡς P Ε 

ἀργή, ὥσπερ ἣ τῶν χαϑευδόντων ἰατρῶν ἣ ἔν τινι φρουρᾷ χεχλεισμένων 15 

χαὶ μηδέν τι διαπραττόντων (τῷ γὰρ ἐνεργεῖν χαὶ wy ἐνεργεῖν διαφέρει ὃ d 
΄ 

σπουδαῖος χαὶ 6 εὐδαίμων: τῷ μὲν γὰρ “Ὁ ὃ αὐτός ἐστιν ὃ 
\ > _~ Nace > 7 > ~ σ 4 ᾿ 

πολιτιχὸς σπουδαῖος χαὶ ὃ εὐδαίμων τῷ ἐνεργεῖν ὥστε 7 εὐδαιμονία ἐνέργειά 

ἐστιν, εἰ δὲ ἐνέργεια, δῆλον ὡς οὐχ ἔστιν ὅλον τι χαὶ ὑφεστηχός, ὡς 
΄, +> > Lies ΒΝ “ 4 nn >) Ἁ ” , 3 A σ \ A 

oixta ἢ ἱμάτιον ἢ ἐγὼ 7 σύ, ἀλλὰ γίνεται ὥσπερ xat 7% χίνησις: οὐδὲ 
\ Ὁ i [ΑΞ > e ~ ’ 5 \ \ Χ ented =~ \ SS. (ap ἢ κίνησίς ἐστιν ὁμοῦ ξύμπασα ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτῆς γέγονε, τὸ δὲ 

ἔστι, τὸ δὲ | μέλλει ea) οὐχ ἔστιν οὖν 7 εὐδαιμονία ὅλον τι, 1598 | 
ἐνέργεια οὖσα, ἀλλ᾽ οἷον 7 χίνησις χαὶ ὅρασις: τοιαύτη 6 οὖσα δῆλον 
ὅτι τὸ εἶναι αὐτῆς χαὶ ἣ οὐσία αὐτῆς εὐζωία τίς ἐστι χαὶ εὐπραξία. 

ὥστε χαὶ τοῦ εὐδαίμονος τὸ εἶναι. ody ἣ ἄνθρωπος ἀλλ᾽ ἢ εὐδαίμων. 
ἐστὶ τὸ ζῆν εὐδαιμόνως, ἤτοι τὸ πράττειν χαὶ ἐνεργεῖν τὰ ἀγαϑὰ χαὶ σπου- 

Gata. τοῦ yap ἀγαϑοῦ ἐστι τὸ πράττειν τὰς χαλὰς πράξεις χαὶ βούλεσϑαι 
βλέπειν τοὺς πράττοντας χαὶ ὅπως πράττουσιν αὐτάς. ἐπεὶ τοίνυν τὸ εὐδαι- 

μονεῖν ἐστιν ἐν τῷ πράττειν χαὶ ϑεωρεῖν χαὶ τὰς πράξεις χαὶ τοὺς πρατ- 

τοντας, οἱ δ᾽ ἀἄνϑρωποι πεφύχασι μᾶλλον τοὺς πέλας ὁρᾶν χαὶ τὰς ἐχείνων 

πράξεις ἣ ἑαυτοὺς χαὶ τὰ ἑαυτῶν, χρεία διὰ τοῦτο τῷ εὐδαίμονι φίλων. 

ὅπως ὁρῶν τὰς τοῦ φίλου πράξεις χαὶ τὸν φίλον ὁρᾷ χαὶ ἑαυτὸν ual τὰς 
ἑαυτοῦ πράξεις βλέπων ἥδεται. τοῦ σπουδαίου γὰρ τὸ χαίρειν τῷ ὁρᾶν τὰ 

ayaa, χαὶ ee uahhov πράττει. ἀλλὰ πῶς ὁρῶν τὸν φίλον χαὶ 

τὰς τοῦ φίλου πράξεις χαὶ ἑαυτὸν χαὶ τὰς ἑαυτοῦ ὁρᾷ; ἣ ὅτι ὃ σπουδαῖος 
φίλος ἄλλος αὐτός ἐστιν ὁ φιλούμενος χαὶ ὅτι οἱ σπουδαῖοι φίλοι τὰ αὐτὰ 
πράττουσι. pts γάρ ἐστι τρόπον τινὰ ἐν δυσὶ σώμασι ψυχῆ: εἰ τοίνυν 
Goa τὰς χαλὰς πράξεις ὃ σπουδαῖος, τοσοῦτον το ἐπείγεται πράττειν 

αὐτάς, ὁρῶμεν ὃὲ μᾶλλον τὰς τῶν πέλας ἣ τὰς οἰχείας, ὀξεήσεται φίλων 

ὑδαίμων. ἵν’ ὁρῶν τὰς τοῦ φίλου πράξεις τὰς αὐτὰς οὔσας ταῖς αὑτοῦ 
ἔτι μᾶλλον πράξῃ. αἵ γὰρ τῶν σπουδαίων πράξεις χαὶ μάλιστα τῶν 

σπουδαίων φίλων ἀναχινοῦσι χαὶ Tees. τοὺς ὁρῶντας εἰς αὐτοὺς 

σπουδαίους πρὸς τὸ πράττειν τὰ αὐτὰ ἐχείνοις. αὐτοχίνητοι μὲν γάρ εἰσι 

χαὶ ἐξ ἑαυτῶν πρὸς τὴν τῶν χαλῶν ἐργασίαν οἱ σπουδαῖοι, ἀλλ᾽ ἔτι 

υᾶλλον βλέποντες χαὶ ἄλλους ταῦτα πράττοντας ἐπὶ ταῦτα ἵενται χαὶ 

Ot οὗ δείχνυ- προϑυμότερον ἐργάζονται. ἣ μὲν οὖν τοῦ λόγου δύναμι 
ϊ mah ok} : S5 

σ >» ΄ ΄ SN 7. ἊΝ \ \ ded 
σιν. OTL GELTAL φίλων 0 SVOGLU.MY, τοιαύτη τίς ἐστι" τὰ OS XATA τὴν λέξιν 

‘ =, sx ἊΝ > \ 9 ὦ 5 ~ ἊΣ = \ yen are 

τηιχυτα ἂν Sty. St τὸ εὖ ὑδαιμονεῖν. rie στιν ἐν TW STV χαι EVEPYSLY, 2 
~ 

3 
cy 
cy. τουτέστιν εἰ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐστι ζωὴ χαὶ evepyeta, σαφηνίζων δὲ τίς ἢ 

ὶ τοιαύτη coy, ἐπήγαγε τοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ 7 eee yea σπουδαία χα 
Ἅ 

i 
xa) αὑτήν. δυνάμει adios ὅταν εἴπω ὅτι τὸ εὐδαιμονεῖν ἐστι 

ν ἐστι of τῷ ζῆν xat ἐνε ρθ: . οὐδὲν oy λέγων 7 ὅτι τὸ εὐδαιμονε 

ζωὴ ἐνεργοῦσα χαὶ πράττουσα τὰ χαλὰ χαὶ σπουδαῖα. οὐ γὰρ ἐν τῷ 

δύνασϑαι πράττειν τὸ εὐδαιμονεῖν χαραχτηρίζεται ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἤδη πράτ- 

or 

10 

20 

4 εὐδαίμων B: ὁ εὐδαίμων a 13 γὰρ B: om. a 17 ja: xa B 22 ἐστιν 

6B: ἐστιν ἢ ὁ a 29 σπουδαίως B: σπουδαίους a 31 πράττοντας B: mp 

TOVTES 8 ταύτας Β: ταύταις a 35 «χαὶ ἐνεργεία B: ἐνεργείᾳ a 
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τειν. ΞΡ γὰρ ὅτι ε δαιμονία οὐχ ἕξις ἐστὶ χωρὶς ἐνεργείας ἀλλ᾽ ἕξις 159: 
Ἁ Vv 

συνες ἕξυ γμένην ores THY ἐνέργειαν. 6 Ἔ ΓΟ ν γὰρ τὴν τελείαν ἔχων ἀρετήν, 2% 
΄ ε > ~ ~ , ~ 

wh ἐνεργῶν δ᾽ ὡς εἴρηται, σπουδαῖος χαλεῖται μόνον, 6 ὃς πρὸς τῷ 
v ~ > “aN 7 ~ ΄ ΄ 

ἔχειν χαὶ ἐνεργῶν εὐδαίμων. χαὶ ἔστιν 6 μὲν σπουδαῖος δυνάμει εὐδαί- 
΄ ») > Ἢ ; ~ 5 uv, ὃ δ᾽ εὐδαίμων ἐνεργείᾳ σπουδαῖος. ἔστιν οὖν τὸ εὐδαιμονεῖν ζωὴ 

ἐνεργὸς τῶν χαλῶν πράξεων. αἵ εἰσιν ἡδεῖαι xa’ αὑτάς. φύσει τάρ 
Ξ a ΄ aes = \ \ 2 ΕΝ eee > , 59)? “4. ͵τ Te εἰσιν ἡδέα πάντα τὰ χαλὰ τὰ xat ἀρετήν. οὐ μόνον δ᾽ εἰσὶν Oca τὰ 

) 3 ἈΝ > \ \ \ 5 - Pp x it ἘΝ τείας , \ ~ 

yar ἀρετὴν ἀλλὰ χαὶ τὰ olxeta, udv μὴ ὦσι σπουδαῖα. ὃ yap φαῦλος 

λόγος χαὶ τὸ φαῦλον πα χαίπερ τοιαῦτα ὄντα. ὅμως ἡδέα εἰσὶ τῷ 80 

10 ποιήσαντι φαύλῳ ποιητῇ χαὶ τῷ γράψαντι φαύλῳ ῥήτορι. ὥστε χαὶ τῷ 
᾿Ν - » ~ cas ‘ ΄ ~ ε 

εὐδαίμονι τὰ οἰχεῖα ἔργα διχῶς εἰσιν ἡδέα χαὶ ὡς οἰχεῖα χαὶ ὡς σπου- 
» ~ CaN, be 3 ~ ς 5 ΄ > ἜΝ ΒΡ ~ / 5 ΄ Co data, at δ᾽ ἐνέργεια αὐτοῦ at αὐταί εἰσι ταῖς τοῦ φίλου ἐνεργείαις. ὥστε 

~ * f (ce ~ / , ~ 

τῷ εὐδαίμονι χαὶ af tod φίλου ἐνέργειαι xual τὰ ἔργα ἐπίσης τοῖς οἰκείοις 
SON Cals v ΄ \ ew, , ὡ- LENZ, ἘΞ ae, 

εἰσὶν ἡδέα. ἄμφω γάρ, φησίν, τ τὸ ues τ τὸ τουτέστιν 
7 

\ “4 ‘> 

15 ἀμφότερα χαὶ τὰ tod εὐδαίμονος ἔργα χαὶ τὰ τοῦ oe φύσει εἰσὶν ἡδέα. 

σεται ἄρα 6 εὐδαίμων χαὶ μαχάριος φίλου τοιούτου. ἵνα τὰς ἐκείνου 8 

βλέπων πράξεις τὰς οἰχείας ὁρᾷ. 

ΓᾺ νι a Ἂν a / \ >> “4 ἴσας 

ρ. 117024 Θἴονται δὲ δεῖν ἡδέως τὸν εὐδαίμονα ζῆν. 

Καὶ διὰ τούτου τὸ προχείμενον συνάγει λέγων, πάντες τὴν τοῦ εὐδαί- 48 

90 μόνος ζωὴν ἡδεῖαν εἶναι λέγουσι χαὶ πιστεύουσιν ὥσπερ ἄϑλιον χαὶ ἐλεεινὸν 

τὸν ἐν λύπαις ὄντα: τοιοῦτος δ᾽ 6 χαχοδαιμονέστατος, ὥστε ἂν ἢ τούτου 45 
+ ΝῊ . ΄ ie Std 35 , As. ae £ a\ ~ SUN , = ΞΖ “ὃ “ 

ζωὴ λυπηρά, ἣ τοῦ εὐδαίμονος Toes. Ἢ OF τοῦ Sune iteyes ζωή. ἢ εὐ- 

δαίμων, ἢ κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργειά ἐστι, τὸ ὃὲ χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργεῖν ταὐτόν 

ἐστι τῷ ἡδέως ἐνεργεῖν, ὥστε ἢ τοῦ εὐδαίμονος ζωή, 7] εὐδαίμων. τὸ 

25 ἡδέως ἐνεργεῖν ἐστιν. εἰ δὲ τοῦτο ἐνεργεῖ συνεχῶς, xal ἡσϑήσεται" ἐν- 
nan = = ~ 5“ 7 ’ . 

δελεχῶς Gs SvepIEw μονώτῃ ὄντι χαλεπόν ἐστι. τοῦτο γὰρ eeu ee διὰ 
Ek ath , >? > , aay \ 

τοῦ μῳνώτῃ δ᾽ ὄντι χα θτὺ τοὺ ὃ βίος. λέγει γὰρ βίον τὰς ἐνεργείας χαὶ 
th ὯΝ 10) ΄ σ᾽) ey ~ 

πράξεις. δεῖ δὲ sich nee τὸ συνεχής, tv ἢ τὸ πλῆρες; τῷ λεπὸς ὃ 
δ. 

5 > ~ » ~ Ξ 

συνεχὴς βίος: χαλεπὸν οὖν τῷ ὄντι μονώτην ὄντα συνεχῶς ἐνεργεῖν. 50 
¢ > ς “Ὅν ~ o> ‘ . ~ 

30 μετὰ ἑτέρου δὲ ῥάδιον. εἰ οὖν τὸ συνεχῶς ἥδεσϑαι τὰς χαλλίστας τῶν 

ἡδονῶν χ 4S) ΟΝ ace A 

~ AY ~ ἈΝ AY isan i. ~ ΡΣ - Α 

τὸν τοῦ μ GUVEY WS TO QE Focovar cv τῷ EVENYELY χαὶ 
‘ Ne 9 | ‘ 

πράττειν ἐστί, xual τὸ συνεχῶς ἄρα ἥδεσϑαι ἐν τῷ συνεχῶς. πράττειν xat 
~ 3 Ὁ} ».4 ~ > ~ ¢ ~ » 

ἐνεργεῖν ἐστι. μονώτῃ 6 ὄντι χαλεπὸν συνεχῶς ἐνεργεῖν. δεῖται apa 
ve Ἃ , σ᾿ ΕΝ: ᾿Ὰ he ἜΣ o> eae : ε ee 

φίλου. ινᾶ GUVEY WS ξνεργῶὼν GUVEY WS YOyTat. χαὶι Sty] αν 7 συναγωγη 

3 8° B: ὉΠ: 8 18 οἴονται δὲ Ba: οἷόν τε δὲ Arist. cod. Kb: οἴονταί te Arist. vulg. 

τὸν εὐδαίμονα ζῆν B: ζῆν tov εὐδαίμονα a et Aristoteles rhesis usque ad ϑεόγνις φησίν. 

(p. 1170413) adiectis οἷον ὡς λέγει ἐσθλῶν μὲν yap an’ ἐσθλὰ διδάξεαι. ἣν δὲ xaxoiae συμμίξαις 

ἀπολεῖς χαὶ τὸν ἐνόντα νόον (Theogn. 95) 23 ἐνέργειά a: ἐνέργειαι Β ᾿ 24 τὸ Β: 

τῷ ἃ 28 τὸ συνεχής a: τοῦ συνεχής Β 29 μονώτην ὄντα Β: μονώτῃ a 

33 μονώτῃ δ᾽ ὄντι--- συνε] lac. Β 94 ἥδηται Β: ἥδεται ἃ 
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~ , ΄ > A 397 

τοῦ λόγου τοιαύτη: Ἵ οὗ χωρὶς ἀδύνατον συνεχῶς ἥδεσϑαι, διότι 
2 ἰ τὸν χαὶ χωρὶς φίλου | συνεχῶς ἐνεργεῖν. εἰ δέ τις λέγει. ὅτι ψεῦδο 

͵ 

4 ~ ΄ ΄ 

ἀδύνατον, τό γε χαλεπὸν πάντως ἀληϑὲς εἶναι φήσειε. δεῖται τοίνυν 6 ed- 

δαίμων φίλων πρὸς τὰς σὺν τος ς ἐνεργείας. ἀναχινοῦσι γὰρ χαὶ ἀνεγείρου- 
5 ΄ A ~ ς a ~ \ ~ { 

σιν ἀλλήλους πρὸς ταῦτα οἱ σπουδαῖοι χαὶ πολλῷ προϑυμοτέρους ποιοῦσιν. 
x el ~ ἃ μὲν οὖν βούλεται λέγειν ταῦτά ἐστι’ χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν ὃ δεῖ 

περὶ τὸν μαχάριον ate τοιοῦτόν ἐστι. TO συνεχῶς χαὶ un ex διαλείμ- 
\ vatos τὰ ἐπιειχῇ πράττειν δεῖ τῷ μαχαρίῳ ὑπάρχειν: οὕτω γὰρ ἔσται 

~ = > pial. ~ ~ , = 
μᾶλλον ὅμοιος ew. οἷς οὖν χαίρει. χρεῖττον συνεχῶς πράττειν ταῦτα. 
χαίρει ὃὲ ταῖς χαλαῖς πράξεσι. ταῖς δ᾽ ἐναντίαις δυσχεραίνει: ὥσπερ χαὶ 

ὃ μουσιχὸς τοῖς χαλοῖς μέλεσι: ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ ἐναρμόνια χαὶ odvtova, 
τοῖς δ᾽ ἀναρμόστοις λυπεῖται. διά te δὴ οὖν ταῦτα φίλων δεῖται χαὶ διὰ 

τὸ γίνεσϑαι συνάσχησιν χαὶ συγγυμνασίαν χαὶ ἔτι παράϑηξιν τῆς ἀρετῆς 

δύνα- 159: 

τὸ 159v 

- ~ ~ ~ 5 \ rT τοῖς ἀγαϑοῖς gx τοῦ συζῆν’ οὗ γὰρ οὕτως χαϑ᾽ αὗτόν τις περί τι γυμ- 10 

γάζεσϑαι χαὶ ἐπιδιδόναι δύναται ὡς μετ᾽ ἄλλων. 

p-1170213 Φυσιχώτερον δὲ ἐπισχοποῦσιν ἔοιχεν 6 σπουδαῖος 
at φίλος τῷ σπου 

is ͵ ξ 

μων φύσεως: ὃς εὐδαίμων οὐ φύσει ἐστίν. οὐδεὶς γὰρ σπουδαῖος φύσει 
cy XN Ἄ \ , > 

ἐστὶ σπουδαῖος, ὥσπερ οὐδ᾽ ἰατρὸς ἢ γραμματιχὸς φύσει ἰατρὸς 7 γραυμα- 
7 > 354) τ > ~ Vv \ / e > 

τιχός ἐστιν. GAR ὃ μὲν σπουδαῖος γίνεται τοιοῦτος τὸ χαὶ πόνῳ. ὃ ὃ i 

ἰατρὸς μαϑήσει χαὶ ἐμπειρίᾳ. ἢ OF παροῦσα ἐπιχείρησις ὁρμᾶται ex 
τοῦ ζῆν ἡμᾶς χαὶ αἰσϑάνεσϑαι, ἃ δὴ τὸ ζῆν χαὶ atc 

χαὶ συνασχήσει ἐπιγέγονεν ἡμῖν. φύσει δὲ πρόσεστιν ἡμῖν. διὰ τοῦτο εἶπε 
φυσιχώτερον δ᾽ ἐπισχοποῦσιν. ὡς εἰ ἔλεγε, πρότερον μὲν ἐσχοπούμην 

΄ = 4 

‘ 

ual ἐπεχείρουν οὐχ ἐχ τῶν φύσει ἡμῖν προσόντων, νῦν δ᾽ 2x τῶν τοιούτων 

ἐπισχοπούμενοι φυσιχώτερον ἂν διαλεγοίμεϑα. σχοπούμενοι γὰρ τὰ φύσει 
july προσόντα εὑρίσχομεν ὅτι ὃ σπουδαῖος φίλος φύσει αἵρετός ἐστι τῷ 
σπουδαίῳ, ὡς χαὶ τὸ εἶναι χαὶ ζῆν χαὶ ὁρᾶν χαὶ φρονεῖν. φύσει yap 

= ὑδαίμονος ἡ εὐδαί- 16 

ϑάν εσϑαι οὐχ ἔϑει 20 

΄ ΄ - 

ἕχαστον τούτων αἱρούμεϑα: φύσει γὰρ ὀρεγόμεϑα πάντες χαὶ ζῆν χαὶ 2% 
\ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ φρονεῖν. τὸ γὰρ τῇ φύσει ἀγαϑὸν εἴρηται ὅτι τῷ σπου- 

> δ᾽ 9 \ \ Caz 3 QQ? ἣν , Vv A ἣν σ Ἁ > δαίῳ ἀγαϑὸν xat ἡδύ ἐστι xad αὑτό. εἴρηται χαὶ πρότερον ὅτι τὸ εἶναι 
χαὶ ζῆν ἀγαϑὸν ὃν αἵρετόν ἐστι τῷ σπουδαίῳ. τὰ γὰρ xa αὑτὰ ἀγαϑὰ 

φύσει ὄντα ἀγαϑὰ τῷ σπουδαίῳ αἱρετά ἐστι τὸ δ᾽ εἶναι χαὶ ζῆν φύσει 
q? ΄ \ > ’ Ὁ, ‘ Vv ~ a , \ ~ Vv 

χαὶ xa? αὑτὸ ἀγαϑόν ἐστιν: αἱρετὸν dpa τῷ σπουδαίῳ τὸ τοιοῦτον. ἔστι 
RS We , thi, Shake ty ie ae NRE at > re » τα, 5th 

δὲ χαὶ 6 φίλος παραπλήσιος τῷ εἶναι ἡμᾶς ual ζῆν, οἷον γὰρ ζωή τις τοῦ 
is 2 > o re > » σ , ce \ ΄ ϑ-ν ny ~ 

φίλου ὃ ayavoc ἐστι φίλος ὥστε φύσει αἱρετὸς ὁ σπουδαῖος φίλος τῷ 

1 fort. οὗ χωρὶς ἀδύνατον συνεχῶς ἥδεσϑαι, ἀδύνατον συνεχῶν ἐνεργεῖν" χωρὶς φίλου a. σ. ἥ.» διότι 

a. καὶ ¥. φ. σ. ἐνεργεῖν 2 λέγει B: λέγοι ἃ 3 ye B: tea 5 ταῦτα B: ταύτας a 

13 παράϑηξις a: παράϑιξις B 16 rhesis usque ad ὡρισμένον γάρ (p. 1170420) a 20 

(alterum) B: χαὶ ἃ 22 ὁρμᾶται Vat. 320: ὁρᾶται Ba 25 ἐσχοπούμην B: ἐσκόπουν a 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 33 

y 
y 
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y ι 5.1. , a Ὁ δ _ ie ΄ τὰ EF Η͂ a5 ΄ Ξ 
σπουδαίῳ χαὶ εὐγνώμονι. ἔστι δ᾽ ὁ σπουδαῖος φίλος τρόπον τινὰ οὐχ 7 159ν 

) “ “Ὁ ? {< > re xa’ ἕξιν ζωὴ xat αἴσϑησις τοῦ φίλου ἀλλ᾿ ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν, εἴπερ σὺν 31 
> 

αὐτῷ μαλιστα SEBEL tO ὃ ΕΣ δρίζονται τοῖς ζῴοις δυνάμει 
. Ὁ 7 

5 C a ss ἡ 2 ene > C A Ἃ ΄ i , 2 ~ 

αἰσὃ ἥσεως. εἴρηται χαὶ πρότερον ὅτι τὸ ζῆν ἀγαϑὸν ὃν αἱρετόν ἐστι τῷ 

5 σπουδαίῳ: χαὶ νῦν τὸ αὐτὸ λέγει 
΄ ~ io 

On ὅτι φύσει αἵρετός ἐστιν ὃ σπου 

χαὶ χατασχευάζει, ἵνα διὰ τούτου δείξῃ. 

os φίλος τῷ εὐδαίμονι. πάνυ δὲ ἀσαφῶς 
ΕῚ veh) ΤΕΣ ἴτω a SN λέ Ξ ὧν ~ wv Y ~ ~ | ape ae ἀπαγγέλλει ταῦτα. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτον ἄν εἴη. τῆς τῶν ζῴων ζωῆς 
ς > eS 0 ΄ μ ΄ ~ 

ἢ οὐσία zat τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῷ δύνασϑαι αἰσϑάνεσθϑαι: ἔστι γὰρ ἢ ζῴων 35 

ζωὴ δύναμις αἰσϑητιχή. ἢ μὲν γὰρ τῶν φυτῶν ζωὴ δύναμίς ἐστι τρέφουσα 

10 τὰ ἔχοντα χαὶ ποιοῦσα γεννᾶν ὅμοια ἑαυτοῖς: ἢ ὃὲ τῶν ζῴων δύναμις 

σϑητιχή. τὸ γὰρ. ζῷον τοῦ ζῶ ὡς ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς εἴρηται. ὃ ἡτιχή. τὸ γὰρ. ζῷον τοῦ ζῶντος, ὡς ἐν τῇ [Περὶ ψυχῆς εἴρηται. δια- 
\ 

αἷσ 

φέρει αἰσϑύήσει ζῆν μὲν γὰρ λέγεται τὰ ἐξ ἑαυτῶν τρεφόμενα χαὶ PEP [Gets iv i cy ες Ξ ΡΞ pe 
γεννῶντα ὅμοια ἑαυτοῖς, ζῷα δὲ λέγεται τὰ πρὸς τῷ τρέφεσϑαι ual γεννᾶν 

ὅμοια χαὶ αἴσϑησιν or τῶν zs χαὶ λυπούντων. ὃ οὐχ ὑπάρχει 

15 τοῖς φυτοῖς. οὐδὲν γὰρ αὐτῶν τυπτόμενον λυπεῖται 7] ϑεραπευόμενον ἥδεται. 40 
> \ ~ / 

δρίζεται δή φησι. τουτέστιν Sprouts χαὶ λόγος ζοὐσιώδης) τῆς τοῦ ζῴου 

ζωῆς ἐστι δύναμις γνωστιχὴ τῶν ἡδέων χαὶ ὙΦ τὴ ὅπερ ἐστὶ δύναμις 

αἰσϑητιχὴ χαὶ διαγνωστιχὴ τῶν ἡδόντων χαὶ λυπούντων. τοῖς 6& αἀνϑρώ- 

ποις τὸ Cry ὁρίζεται τῷ τε αἰσϑάνεσϑαι δύνασθαι χαὶ τῷ δύνασϑαι νοεῖν, 

20 τουτέστιν βουλεύεσθαι. τὸ γὰρ νοεῖν ἀντὶ τοῦ βουλεύεσϑαι εἴρηται. μόνος 

γὰρ ὃ ἄνϑρωπός ἐστι ζῷον BOE ΠΕ δύναται τὸ (ὁρίζεται; εἰρῆσϑα! 

ἀντὶ τοῦ τ: ζεται χαὶ γνωρίζεται. See οὖν τῷ δύνασϑαι γοξῖν. 45 
‘ 

τὴν 6& δύναμιν ἔχουσι διὰ τὸ τ τὸ γὰρ χύριον ἐν τῇ ἐνεργεία. 

λέγει δὲ χύριον τὸ τέλος χαὶ τὸ οὗ ἕνεχα. τῆς γὰρ ἐνεργείας ἕνεχα ἣ 
΄ 

φύσις τὰς δυνάμεις ἡμῖν ἐνέσπειρε χαὶ ταύτης ἕνεχα 1 eee χαὶ ἀσπα- τῷ or 
ι 

ζόμεϑα ταύτας. τοῦ γὰρ ὁρᾶν ἕνεχα χαὶ τοῦ ἀχούειν τὴν ὅρασιν χαὶ τὴν 

ἰ οὖν τὸ Cry ἡμῖν ἐστιν ἐν τῷ δύνασϑαι ἀχουστιχὴν δύναμιν ἀγαπῶμεν. ε ἢ 

αἰσϑάνεσϑαι χαὶ νοεῖν. τὸ δὲ δύνασϑαι αἰσϑάνεσϑαι χαὶ νοεῖν ἔχομεν παρὰ 

τοῦ δημιουργοῦ διὰ τὸ ἐνεργεῖν. ἔοιχε τὸ ζῆν χυρίως εἶναι 7 χατ᾽ ἐνέρ- 50 

80 γειαν αἴσϑησις χαὶ νόησις χαὶ Cry χαὶ πολιτεύεσϑαι χαὶ πράττειν 7 χατ᾽ 
V_Q \ NX 5 ΄ >) ΄Ρ ΄ = = oom 

αἴσϑησιν χαὶ τὰς ἀλόγους ὀρέξεις, ὡς οἱ φαῦλοι βοσχημάτων δίχην ζῶντες, 

ἢ χατὰ νοῦν ὡς ot σπουδαῖοι. ἀλλὰ μὴν τὸ ζῆν χαὶ μάλιστα ὡς ot σπου- 

δαῖοι τῶν χα αὑτὸ ἀγαϑῶν χαὶ ἡδέων. χαὶ τὸ ζῆν ἄρα χαὶ χατ᾽ ἀρε- 
\ > ~ q? ς \ > [Ὁ em \ ς la ~ > Ἁ τὴν ἐνεργεῖν za) αὑτὸ ayatov χαὶ ἡδὺ χαὶ αἱρετόν. ταῦτα εἰπὼν ἔδει 

85 αὐτὸν ἐπαγαγεῖν. τοῦτο ὃὲ συνεχῶς γινόμενον μᾶλλον ἀγαϑὸν χαὶ μᾶλλον 

ἐστι. τοῦτο ὃὲ ποιεῖν poe ὄντα, λέγω δὴ συνεχῶς πράττειν 160° 

ea ὄντα, χαλεπόν. ὃεῖται ἄρα ὃ εὐδαίμων φίλου, ἵνα nena: ἐνεργῖ- 

τουτέστιν ἵνα ἐνδελεχῶς ἐνεργείᾳ ἢ αἰσϑητιχὸς χαὶ διανοητιχός. τοῦτο γὰρ 

3 ὁρίζονται B et Aristoteles: ὁρίζεται a (cf. tamen v. 16 seq.) 4 αἰσϑήσεως Aristoteles: 

αἰσϑήσει Ba iu ζῶον B: ζῆν a τῇ B: to a Περὶ ψυχῆς] B 2 p. 4131 

14 ἔχοντα Vat. 320: ἔχειν Ba 16 οὐσιώδης a: om. B 19 τῷ (alterum) B: τὸ a 
21 ὁρίζεται a: lac. B εἰρῆσϑαι B: om. a 24 χύριον B: χυρίως a 31 ὀρέξεις 

Vat. 320: πράξεις. Ba 37 φίλου B: φίλων a 
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Vv 
-- χρεῖττον τοῦ δυνάμει, εἴπερ αἵ δυνάυεις. ὡς εἴρηται, χάριν τῶν ἐνεργειῶν. 100: 

εἰ οὖν τὴν χατ᾽ See αἴσϑησιν φύσει ἢ αἱρούμενοι ἀσπαζόμεϑα, αὕτη 
δὲ χαὶ τὸ nat ἐνέργειαν βούλεσϑαι xal πράττειν μάλιστα σὺν τῷ φίλῳ 

σύνεισιν ἡμῖν, ὃ φίλος ἄρα φύσει αἵρετός ἐστι τῷ σπουδαίῳ. ταῦτ᾽ οὖν 
ἔδει ἐπαγαγεῖν. ὁ ὃξ μὴ ἐπενεγχών, καίτοι πρὸς τοῦτο βλέπων χαὶ τοῦτο 

βοολόύμενος συμπεράνασϑαι, εἶπε τὰ slonu ba (aut) eee πολλὴν πεποίη- 
Ox χεν. ἔτι ἐπεὶ ἥδιστον τὸ ἑαυτὸν εἰδέναι, αὐτοὶ δὲ αὑτοὺς ἐξ ἡμῶν αὐτῶν 

οὐ δυνάμεϑα ϑεᾶσϑαι (δῆλον δὲ τοῦτο ἐξ ὧν all ἐχάστην λέγομεν" ἐπιτι- 
- > id ΄ , ΄ , 

υῶμεν yap ἀλλήλους λέγοντες “εἰ ἐϑεώρεις αὑτόν. εἰ ἐγίνωσχες αὑτόν, οὐχ 
Ἃ Ἃ ~ \ ~ / > > ἂν χατηγορεῖν ἤϑελες τούτου, οὐχ ἂν τοιαῦτα ἔλεγες χατὰ τῶν πέλας). εἰ 
A} \ \ c 4 ~ SP ¢ ~ 5 . 

δὴ ἡδὺ τὸ γινώσχειν χαὶ βλέπειν ἑαυτούς. τοῦτο δὲ ἐξ ἑαυτῶν οὐ δυνάμ, 
Vv 7 Φ ~ 7, e QN-7s 

ποιεῖν, ἔστι δὲ ὃ φίλος ἄλλος ὃ φιλούμενος, δεῖται φίλου ὃ εὐδαίμων. ἵνα 

ὥσπερ ot εἰς τὸ χάτοπτρον ἐνατενίζοντες ἑαυτοὺς δρῶσιν, οὕτω χαὶ ὁ εὐ- 
. , > Ἂς , >) , 7 > σ 

δαίμων εἰς τὸν φίλον ἀποβλέπων ἑαυτὸν δρᾷ χαὶ γνωρίζει οἷός ἐστι, ὅτι 

ἀγαϑὸς χαὶ ἐράσμιος, χαὶ τοῦτον ὁρῶν χαὶ γινώσχων ἔτι μᾶλλον πράξει τὰ 
\ \ , σ >i ec Q_~ , wy ec ~ > 4 

χαλὰ χαὶ βέλτιστα. ὅτι GE ὃ σπουδαῖος φίλος ἄλλος ὃ φιλῶν ἔστι, πιστεύο- 

μεν ἐχ τῶν ὁσημέραι. ἂν γάρ τις σφόδρα φιλῇ τινα, οὐδὲν ἄλλο λέγει 
\ 2 ΄ al σ ς Kd wv ce \,~ Ἂ 

περὶ ἐχείνου ἣ ὅτι οὗτος ἄλλος tut, χαὶ ὁ φιλῶν ἡ 
--Ὁ 

= ς 
-Ψ 

"ἝΝ ἘΠ τ ἴω] cy a Φ 

4 aN 

y 

aw. 
a ς oO, 

>] ΄ ΄ ? 5 ΕΣ phox 

ὑβρίζων αὐτὸν ἐμὲ φιλεῖ ἡ τ ὑβρίζει. εἰπὼν ὃὲ ὅτι τὸ δὲ Sry ape 

xaP αὑτὸ ἀγαϑῶν xat ἡδέων, δειχνὺς ὅτι μὴ πᾶσαν ζωὴν ἐνέργειαν 

χαὶ ἡδεῖαν χαὶ ἀγαϑὴν λέγει ἀλλὰ τὴν χατ᾽ ἀρετήν, ἐπήγαγεν ὡρισμένον 
- ΄ Pps Ὁ) ΄ 2S = ~ Shy [η Ὁ » Ἐ᾿ ὯΔ ΡΟΣ ? 

γάρ. τὸ ὃ ὡρισμένον τῆς TOD ἀγαϑοῦ φύσεως: ἴσυεν ὃξ OTL οἱ 
)υ 

΄ a , 4 ἰ « Ἁ 

[Πυϑαγόρειοι δύο ΠΡ ἐποίουν χαὶ τὰ μὲν ἀγαϑὰ πάντα ἔταττον ὑπὸ 
- Thy μίαν, τὰ δὲ xaxa ὑπὸ τὴν λοιπήν. χαὶ ἐχά πὰ ἐν ἢ ὑπῆγον τὰ χαλὰ 

ὡρισμένην, ἐν ἢ δὲ τὰ χαχὰ ἀόριστον, χαὶ ἀντιστρέφειν ἔλεγον τὰ χαλὰ χαὶ 

ὡρισμένα. εἴ τι γὰρ ἀγαϑὸν ὡρισμένον χαὶ εἴ τι ὡρισμένον ἀγαϑόν, ὁμοίως 

χαὶ τὰ χαχὰ χαὶ ἀόριστα. πᾶν γὰρ χαχὸν ἀόριστον χαὶ πᾶν ἀόριστον χαχύν. 
χαὶ εἴρηται περὶ τῶν συστοιχιῶν τούτων ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει χαὶ ἐν 

τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά. ὅτι ὃὲ τὸ κατ᾽ ἀρετὴν ὡρισμένον, ἐν πολλοῖς τῷ 

᾿Αριστοτέλει χαὶ [Πλάτωνι δέδειχται. 6 μὲν γὰρ φαῦλος διὰ τὰς ἀλογίστους 
ν 

! 
/ > σ ‘ ‘ b) / > σὺ τὰς ~ 

ὀρέξεις, αἷς ἕπεται, χαὶ τὴν ἀπέραντον ἐπιϑυμίαν τῶν φαύλων ἡδονῶν 

ἀορίστως ζῇ, παντοῖος γινόμενος, μηδενὶ ὧν πράττει = pECUO μενεῖς χαὶ διὰ 

τοῦτο ἀπὸ ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλα βθταπηδῶν; ἐν οὐδεμιᾷ ὥρα ἐπί τινος τοῦ 

αὐτοῦ ἱστάμενος. τὰ γὰρ adhe χαὶ at an ae ἡδοναὶ τοιαῦτα. λέγ 

δὲ τοιαῦτα, ἤτοι οὐχ ἀρεστὰ οὐδὲ ὄντως ἡδέα, ἀλλ᾽ ἅμα τε ἐπ ράχϑη χαὶ 

ἅμα ἀηδῆ χαὶ λυπηρὰ τοῖς πράξασιν ἔδοξε. διὸ χαὶ ἐπ᾽ ἄλλα ἔρχονται iis 

ξηταῦντες τὸ ὄντως ἡδύ, εὑρεῖν δ᾽ οὐ δυνάμενοι διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν ἀπὸ 

6 χαὶ a: om. Β 7 τὸ ἑαυτὸν a: τὰ ἑαυτῶν B 12 φίλου Β: φίλων ἃ Y 

21. 

συστοίχους a 27 χαὶ (ante ἀόριστα) B: om. a 28 ἐν τῇ 

set] [' 4 29 Meta τὰ φυσιχά] A 5 p. 986415 τὸ corr. ex τῶ B 30 

22 ὡρισμένον yap B: τὸ δ᾽ ὡρισμένον --- καὶ ἡδύ (p. 1170226) a 23 συστοιχίας 
> ~ 

al 

10 

25 

30 

B: 

Φυσιχῇ ἀχροά- 

᾽Αρι- 

στοτέλει] cf. Indic. Arist. p. 524450 ἀλογίστους B: ἀλόγους a 35 an ἀλλ᾽ 

ἃ dua? 

33% 
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10 

15 

30 

35 

~ /C ~ , ΄ ΄ s. οὶ τῶν. 

τῆς μέϑης τῶν φαύλων πράξεων Sia ee τ: αὐτοῖς. ὁ G& σπουδαῖος 160r 
, = \ > ΄ Ἁ pl 4 a 3 > ΄ 4 ΄ (βλέπει γὰρ ὀρϑα) τὰ ὄντως ἀγαϑὰ χαὶ ὄντως ἡδέα διώχων χαὶ πράττων 

5 ~ 3 Pd Loe pe pa A x hyve c 4 pa , βε ΡΥ ! ~> = 
GUTOLS CUMEVEL. WS γὰρ TO WEY AKT. ες ὠρισμενὴν Cott, TO OE YEUGOS 80 

Ave 
ε ΡΣ ~ ~ ~ » Ἃ 

ἀόριστον (ἁπλοῦς γὰρ ὃ υὖϑος τῆς ἀληϑείας, ποιχίλος δὲ χαὶ πολυσύνϑετος 
¢ ~ ! ‘> Ξ [τς \ \ We = Di Qs \ v £3. c oo 2 ὃ τοῦ ψεύδους), οὕτω χαὶ TO ὄντως ἀγαϑὸν χαὶ ὄντως ἡδὺ ἁπλοῦν ἐστι, 

5 anh -~) Leg \ verve. A ΞΕ Si a = fase "ΒΞ 

τοὐναντίον δ᾽ ἅπαν τὸ Ψεῦδος. εἰπὼν ὃὲ ὅτι τὸ ζῆν τῶν xa αὑτὸ ἀγα- 
0 ὃὲ τῇ φύσει ἀγαϑὸν χαὶ τῷ ἐπι- 

‘ 
a 

Sa ee aa A ans Gear ΕΣ ὧν χαὶ ἡδέων ἐστίν, ἐπήγαγε 

ειχεῖ ἀγαϑόν ἐστι χαὶ 700. αἱρήσεται ἄρα ὃ ἀγαϑὸς τὸ ζῆν. τὸ χατ 

ἐνέργειαν δηλονότι, ὥστε χαὶ φίλον ἔχειν uel? οὗ συνεχῶς μᾶλλον ἐνερ- 

γεῖν δύναται ἥπερ μόνος wy. οὐ δεῖ δὲ λαμβάνειν μοχϑηρὰν ΘΙ 
I , Ἂ.-Ὕ Ὁ A "ς [4 ΄ ΄, la σ 

ξ - . 4 ) IDLO CHOU AS ἐν “ She | “ χαὶ διεφϑαρμένην. δῆλον διὰ τούτου πεποίηχεν, ὁπηνίχα ἔλεγεν ὅτι 
σε ) (2-85 > O~ Neches ε ΄ ΜῊΝ = b) a 

τὸ Ὁ τῶν χαϑ᾽ αὑτὸ ἀγαϑῶν χαὶ ἡδέων. ὡρισμένον γὰρ ὡς οὐ περὶ 
le 3 \ ~ ~ QS. 7 > τος ~ ΄ ς > ΄ 

πάσης ζωῆς τῷ ΤῸ: ἀλλὰ τῆς τῶν σπουδαίων. οὐ det, φησίν, ὑπολαμβάνειν, 
7 / = Ἂς - Ἁ ~ qQ? CN > Q~ Nie ah al > , ‘ ΡΣ 

ὅταν λέγω, ὅτι ἢ ζωὴ τῶν χαὺ αὑτὸ ἀγαϑῶν χαὶ ἡδέων ἐστί, περὶ πάσης 

ζωῆς ἐμὲ τοῦτο λέγειν. ἀλλὰ τῆς τῶν σπουδαίων. al γὰρ τῶν φαύλων ἢ 

τῶν a xat [Ιριαμιχαῖς πιεζομένων συμφοραῖς οὔϑ᾽ ἡδεῖαι οὔτε 
Ξ , ἐπ ἘΦ ἘΞ at 2 ais; = \ At a ὡς C4 ~ Ἔ 4 ee =e 2 

χαλαί. ἐπαγγέλλεται ὃξ ἐρεῖν περὶ τῆς τῶν μοχϑηρῶν χαὶ τῆς τῶν ἐν 
3, ~ ~ ~ ~ , Vv 

λύπαις χαὶ χαχώσεσιν ὄντων ζωῆς, xat ἐρεῖ ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ, ἔνϑα 

περὶ ἥδονῃς λέγει. 

Fas > \ NO CANE Υ ῬΑ, ΝᾺ αὐτὸ τὸ ζῆν ἀγαϑὸν χαὶ 700° ἔοιχε δὲ χαὶ ἐκ 

τοῦ πάντας ὀρέγεσϑαι αὐτοῦ χαὶ μάλιστα τοὺς ἐπιειχεῖς. 

A ~ 4 i“ εἰ ee ‘Si Co , a ᾿ >| ‘© ees 

Διὰ τῆς προσϑήχης ταύτης ἠνίξατο, ὅτι χυρίως ἀγαϑὴν χαὶ ἡδεῖαν 

ζωὴν τὴν ust ἀρετῆς λέγει’ χαὶ γὰρ χαὶ οἱ φαῦλοι φύσει ταύτην ὀρέ- 
~ “J 5 yovtat χαὶ ταύτην μεταδιώχουσι. πᾶς is up vous, ὡς ἐν τῷ εἶπε 

7s παρούσης πραγματείας, τὸ οἰχεῖον φύσει ὀρέγεται ἀγαϑὸν χαὶ τοῦτο 
ἱ φαῦλοι: χαχῶς ὃὲ τραφέντες περιπίπτουσι ταῖς 

τος χαὶ φαύλαις Cwais ὡς χαλαῖς. οὐ γὰρ δύνανται διαχρῖναι τοῦ 
- a ~ , ~ 

χαλοῦ τὸ χαχὸν χαχῶς ἔχοντες. ἔστι δὲ τοῦ λόγου ἢ ἀπόδοσις ἐν τῷ ὡς 
| «ε Ἂ "4 ΄ Ὁ Ἁ \ \ ΄ τ ΑΘ Εν, 

πρὸς ἑαυτὸν ἔχει ὃ σπουδαῖος, χαὶ πρὸς τὸν φίλον: ἕτερος 
»} x φ ΄ > ΄ a pr τε ν ΄ χω >> 4 αὐτὸς ὃ τ ος ἐστίν. ὃ δὲ τ: τοιοῦτον ἂν εἴη" ὃ τοῦ εὐδαίμ 
σ 3 ~ ~ 

τερος αὐτός ἐστιν ὁ εὐδαίμων, ὥστε χαὶ ἢ ζωὴ τοῦ φίλου αὐτοῦ 
ἑτέρα αὐτή ἐστι τῆς τοῦ εὐδαίμονος ζωῆς. αἱρεῖται G2 ὃ εὐδαίμων χαὶ 

΄ Ly = 5 , Bf Ξ , = \ Le ame ae > \ a 

πάνυ ὕϑέλει τῊν οἰχειᾶν ἔχξιν -ὠτν᾽ TAS γάρ ὠρξγξται φύσει εἰναι “AL TY, 

us φύσει φίλον ἔχειν αἱρεῖται. ὥσπερ γὰρ πρὸς Eavtov ἔχει. οὕτω χαὶ 

πρὸς τὸν φίλον: ἄλλος γάρ ἐστιν αὐτὸς ὃ τς χαὶ εἴη ἂν 6 συλλοτγι- 

συὸς τοιοῦτος" ὃ εὐδαίμων φύσει αἱρεῖται χαὶ ὀρέγεται ἔχειν τὴν οἰχείαν 
ζωήν: ἀλλὰ μὴν ἢ τοῦ φίλου ζωὴ αὐτός ἐστιν ὃ φίλος, ὁ εὐδαίμων ἄρα 
φύσει αἱρεῖται χαὶ ὀρέγεται ἔχειν ust? Equtod τὸν σπουδαῖον φίλον. 7 

4 ἁπλοῦς χτλ.] οἵ. Eurip. Phoeniss. 469 15 ἐμὲ a: pe B 20 rhesis usque 

μαχαριωτάτη ζωή (p. 1170829) a 22. ταύτης B: ταῦτα a 24 οἵ. Z2 p. 11894 

33 εἶναι B: καὶ εἶναι a 

50 

ovos 160¥ 

9 

ad 
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μὲν διάνοια τῶν λεγομένων αὕτη, 7 δὲ λέξις ὧδε ἂν ἔχοι. εἰ τὸ ζῆν 100: 

αὐτὸ ἀγαϑὸν χαὶ 760, χαὶ διὰ τοῦτο αἱρετόν ἐστιν. αἱρεῖται γὰρ ὁ σπου- 
Gains χαὶ ζῆν χαὶ αἰσϑάνεσϑαι unt νοεῖν. ὅτι αἰσθάνεται χαὶ ὅτι ζῇ χαὶ 

ὅτι νοεῖ. οὐδεὶς γὰρ βούλεται ζῆν χαὶ αἰσϑάνεσϑαι ἀναισϑήτως =p) ὅτι 
5 ζῇ ἢ ὅτι αἰσϑάνεται. φυτὸν les ἂν ety, ὅπερ ζῇ. ὅτι δὲ ζῇ, οὐχ οἶδεν. 10 

Ξρ ἀδυτε wel: οἱ 9 = ‘sabecot on sel γαλόν oc εἰ οὖν τὸ ζῆν χαὶ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι ζῇ χαὶ αἰσϑάνεται ἡδὺ χαὶ χαλόν ἐστι. 
ὡς δὲ πρὸς ἑαυτὸν ἔχει, οὕτω χαὶ πρὸς τὸν φίλον, pices αἱρεῖται παρεῖνα! 

“» > ~ , ez ΄ 

φίλον αὐτῷ, ὅπως αἰσϑάνηται χαὶ ὅπ περ ἐστὶ χαὶ ὅτι εὐδαίμων ἐστίν. 

αἰσϑανόμενος γὰρ ὅτι χαὶ ἔστι χαὶ ὅτι τοιόσὸς 
σ ee "Ὁ > ‘s \ ~ \ Ξ φίλος ἑαυτὸν νοεῖ χαὶ ὅτι 

~ \ ν > ~ ᾿ » ΄ ‘> ~ > 

10 ζῇ χαὶ ἔστιν εὐδαίμων. τοιοῦτος Yap, ὡς eipytat, ὁ φίλος τοῦ εὐδαίμονος 

οἷος ὁ εὐδαίμων ἐστίν. 

2 = CF) > ΄ - - , \ ΄ > , 

p-1170229 ‘O δ᾽ ὁρῶν ὅτι ὁρᾷ αἰσϑάνεται χαὶ ὁ ἀχούων ὅτι 
ἀκούει χαὶ ὁ βαδίζων ὅτι βαδίζει χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. 1ὅ 

o ΄ 

Τὸ νοοῦν χαὶ χρῖνον, ὅταν ὁρῶμεν χαὶ νοῶμεν, ὅ ὦμεν χαὶ 20 
‘ 

a -- εὶ o ς 
Oo 

A 15 ὅτι νοοῦμεν. τὸ προσεχτιχὸν χαλούμενον μέρος, μέρος ἐστὶ τῆς λογιχῆς 

Ψυχῆς χαὶ τὸ οἷον χέντρον αὐτῆς. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἐπιχρῖνον, ὅτι ὁρῶμεν. 
o Ee nek 1 9 Ψ ( ‘ \ , 
ὅτε ὁρῶμεν χαὶ διανοούμεϑα [χαὶ] ὅτε Gravoodueta χαὶ βαδίζομεν χαὶ ypa- 
φομεν ὅταν βαδίζωμεν χαὶ ὅταν ἡραφειμεν. τὸ 6 αἰσϑανοίμεϑα ἂν ὅτι 

αἰσϑανόμεϑα χαὶ ΤΌΘΕΕν ὅτι νοοῦμεν ταὐτόν ἐστι τῷ οὐ γὰρ ἀναι- 

σϑανώμεϑα, ὅτι νοοῦμεν 
> 

20 σϑήτως οὐδ᾽ ἀνεννοήτως ἔχομεν ὅταν νοῶμεν χαὶ αἱ 
χαὶ αἰσϑανόμεϑα, ἀλλ᾿ αἰσϑανόμενοι χαὶ νοοῦντες συναισϑανόμεϑα χαὶ συνε- 25 
πινοοῦμεν ὅτι αἰσϑανόμεϑα χαὶ ὅτι νοοῦμεν, ταυτὶ ὃὲ οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν 

ἢ ὅτι ἐσμέν. 6 γὰρ συναισϑανόμενος ὅτι αἰσϑάνεται οὐδὲν ἄλλο xptver 
\ 5 “ σ --» \ Vv ° ͵ ‘ ΄ ~ o ~ 

χαὶ ἐπαισϑαάνετα αι ἢ OTL GH, “at εστιν WOAZLTWS χαὶ ὁ GVYYOWY GTL VOEL, 
" ~ ~ - P. mene Ἢ ἐπ ΣΟΥ Komi ‘ 5 τέϑ ee » 2 ae 934) " 

25 τοῦτο VOEL, ὅτι ETELOT, VOEL LY) χα! οὐ τεὔύνηχξεν οὐδὲ μη ὧν ἐστιν AAA ὧν 

ce 

ry 2 \ ~ > - 
! 

> ~ , μ᾿ = \ a) 

τι, οἷον ζῷον τοιονδί, ταῦτα δὲ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν τὸ δ᾽ ὅτι αἰσϑα- 

νόμεϑα ἣ νοοῦμεν ὅτι ἐσμέν" χαὶ δεῖ ὑποστίζειν εἰς τὸ ὅτι νοοῦμεν, 
+ > , \ id > ’ ἢ 5? > e ~ id “᾿ς 4 

εἶτα ἐπάγειν τὸ ὅτι ἐσμέν. τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαί φησιν ἡμᾶς, ὡς αἰσϑανό- 80 
i \ ~ o ~ Orit ( ‘ ~ > o 3 \ "ἃ 

μεϑα χαὶ νοεῖν, ὅτι νοοῦμεν, αἰσϑαάνεσϑαι χαὶ νοεῖν ἐστιν, ὅτι ἐσμὲν 7 

30 ὅτι ἐσμὲν χαὶ τῶν ὄντων ἐσμέν. συνήγαγε τοίνυν διὰ μέσου τοῦ αἰσϑά- 
2 A %. “ \ ἊΣ ΕΞ = 5 α΄, Pt A 5» , 

veovat, ὅτι ἀγαϑόν ἐστι to εἶναι χαὶ ζῆν. οὕτως ἀγαϑόν ἐστι τὸ αἰσϑα- 

γεσϑαι χαὶ νοεῖν ὅτι αἰσϑανόμεϑα χαὶ νοοῦμεν: τοῦτο δὲ ζῇν ἐστι χαὶ 
᾿-» 5 qi » 4 Pa ‘ Lg Ἁ ear = ‘ δ᾽ 2 , = ΘΒ 

εἶναι - ἀγαϑὸν ἄρα τὸ ζῆν χαὶ εἶναι χαὶ ἡδὺ χαὶ aipetov ἐστι. χυρίως δὲ 

ζῆν καὶ εἶναί ἐστι τὸ xat ἀρετὴν Cyv τὸ συνεχῶς zat αὐτὴν ζῆν χαὶ 

35 τὸ “aT ἀρετὴν ἐνεργεῖν ἔτι μᾶλλον ἡδύ ἐστι χαὶ μᾶλλον ἀγαϑόν. δύναται 85 i j ‘ i 
> ΄ ~ ~ ) > ‘ \ ~ 

6 ὁ σπουδαῖος ῥᾷον μετὰ φίλου συνεχῶς Cry “at ἀρετὴν χαὶ συνεχῶς 

ἐνεργεῖν ἢ μονώτης ὦν: ὁ σπουδαῖος ἄρα φίλος συνεργεῖ περὶ τὸ συνεχῶς 

1 ἔχοι Β: ἔχει ἃ Ὁ νοεῖ a: νοεῖν Β 12 rhesis usque ad ἀγαϑοῦ ἥδονται χ vA | i j 

(p. 117065) a 14 τὸ νοοῦν Vat. 320: tov νοῦν Ba 17 xat cancellavi 20 al- 

σϑανώμεϑα a: αἰσϑανόμεϑα B 22 ὅτι αἰσϑανόμεϑα post νοοῦμεν a 26 ταῦτα δὲ Β: 

ταῦτ᾽ ἃ 37 φίλος B: φίλου a 
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ἐνεργεῖν χαὶ πράττειν τὰ χάλλιστα. 6 ὃὲ πρὸς τοῦτο συνεργῶν aipetos 160+ 

ἐστιν: 6 σπουδαῖος ἄρα φίλος αἱρετός ἐστι τῷ εὐδαίμονι. δεῖται ἄρα 6 
εὐδαίμων φίλου. τὸ γὰρ εἶναι. qv αἰσϑάνεσϑαι ἣ νοεῖν, ced ἤ 
nar ἐνέργειαν ζωὴ ἣ αὐτή ἐστι τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσει χα = 2 > x 2 a 

5 ἐνέργειαν αἴσϑησις τῇ xat ἐνέργειαν ΟἹ: οὐ γὰρ πᾶσαν ζωὴν οὐδὲ πᾶν 40 

ὃν λαμβάνει ἀλλὰ τὴν σπουδαίου. ἐπειδὴ ταῦτά εἰσιν, ἀντιστρέφοντα λαμ- 
ὑπ Se τὸ εἶναι ἡμᾶς οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ νοεῖν. 

εἰ δὴ τὸ εἶναι ἡμῶν ταὐτόν ἐστι τῷ αἰσϑάνεσθαι χαὶ νοεῖν, ἀλλὰ χαὶ ἀντι- 

στρέφοντες ἀληϑεύομεν, ὅτι τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ νοεῖν ὅτι αἰσϑανόμεϑα χαὶ 
- Ce ἐν > ~ _% ΄ - \ fe ἌΝ OG Se Zoe Oo rz 

10 νοοῦμεν ταὐτόν ἐστι τῷ εἶναι ἡμᾶς χαὶ ζῆν, τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι ζῶμεν 
3 Qd \ θοῦ 4 δον » \ Aer 5 \ CF, ae Qs Nie CIENT. > A 

ayavov χαὶ ἡδύ. xad? αὑτὸ ἄρα τὸ εἶναι χαὶ Cry ἀγαϑὸν χαὶ δύ. εἰπὼν 
ar oa , b) Qg \ ΄ ie ΄ Ne ‘ oa oh Qs i \ 4 >] b] ‘ Ξ 

δὲ ὅτι φύσει ἀγαϑὸν ἢ ζωή; δεικνὺς ὅτι ἀγαϑὴν ζωὴν τὴν nat ἀρετὴν 45 
DY 24 > ΄ \ >? 5 \ e ΄ 2 ς ~ 5 { ΄ ( 

λέγει, ἐπήγαγεν: τὸ δ᾽ ἀγαϑὸν ὑπάρχειν ἐν ἑαυτῷ αἰσϑαάνεσϑαι 
LES NEL ie s eas , 2 \ Vea LN σ ig > >) “ΤῸΝ -“-7 

ἡδύ, τουτέστιν ἡδύτατόν ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ὅτι ἢ ἐν αὐτῷ ζωὴ πρᾶξίς 
15 ἐστι χαὶ ϑεωρία τῶν ὄντων. τοιοῦτοι γὰρ οἱ σπουδαῖοι πραχτιχοὶ τῶν 

χαλῶν χαὶ ϑεωρητιχοὶ τῶν ὄντων. ἐπεὶ τοίνυν τὸ ἀγαϑὸν χαὶ ἡδὺ αἱρετόν, 
ft AY ~ a 7 Ζ δ 5. QO. νι κῶν ε ~ ewe v ¥ x 

ἢ δὲ τοῦ σπουδαίου ζωὴ ἀγαϑὴ xat ἡδεῖα, ἢ τοῦ σπουδαίου ἄρα ζωὴ 
αἱρετή" τὸ ζῆν ἄρα τῷ σπουδαίῳ αἱρετόν. εἰπὼν δὲ ὅτι τὸ εἶναι, ἥτοι 
ἴσα εν ΄ - Suse f ᾿ α7] > a7 ne hee, ee. oye 
ἢ ζωή, τῶν σπουδαίων ἀγαϑόν ἐστι χαὶ ἡδύ, (σαφηνίζων πῶς ἐστιν ἡδύ.) 

΄ \ 

20 ἐπήγαγε συναισϑανόμενοι γὰρ τοῦ xaP αὑτὸ xahod χαὶ ayatod 50 

ἥδονται. λέγει δὲ χαϑ᾿ αὑτὸ ἀγαϑὸν τὴν τοιάνδε ζωὴν τὴν πράξει nat 
ϑεωρίᾳ συνοῦσαν. αἰσϑανόμενοι γὰρ οἱ σπουδαῖοι χαὶ νοοῦντες συναισϑά- 

νονται χαὶ συνεπινοοῦσι τὴν οἰχείαν ζωήν, ὅτι ἀρίστη χαὶ χαλλίστη ἐστί: 

χαὶ τοῦτο νοοῦντες ἥδονται. 

25 p.1170b5 “Ὡς δὲ πρὸς ἑαυ τὸν ἐ ἔχει 6 σπουδαῖος, χαὶ πρὸς τὸν φίλον. 
ἕτερος γὰρ αὐτὸς ὃ φίλος ἐστίν. 

᾿Ενταῦϑα ἢ ἀπόδοσις, ὡς εἴρηται, τῶν miss Seah pape λέγει δέ, ἵνα 161 

συνάψαντες ἐχείνοις εἴποιμεν, τὸ ζῆν τῷ εὐδαίμονι, ὡς εἴρηται, ἀγαϑὸν χαὶ 1 
, ΄ 

ἡδὺ χαὶ αἱρετόν ἐστι. φύσει γάρ ee 6 εὐδαίμων χαὶ πᾶς ὁ σπουδαῖος 

30 ual εἶναι χαὶ ζῆν. ὡς δὲ πρὸς ἑαυτὸν ἔχει, χαὶ πρὸς τὸν φίλον 

οὕτως: ἄλλος γὰρ αὐτός ἐστιν ὁ τ. Oey ἄρα φύσει ὁ σπουδαῖος 10 

φίλος τῷ εὐδαίμονι. αἰσϑανόμενος γὰρ χαὶ νοῶν τὴν τοῦ σπουδαίου ζωὴν 

τὴν οἰχείαν συνεννοεῖ, 700 δὲ τοῦτο χαὶ αἱρετόν: ἡδὺς ἄρα χαὶ ὃ σπουδαῖος 

χαὶ αἱρετός, ὃν ὁρῶντες ἢ νοοῦντες aD ua aoe! χαὶ συννοοῦμεν αὑτούς. 
35 αἱρήσεται ἄρα χαὶ σπεύσει φύσει 6 εὐδαίμων ἔχειν φίλον. ἢ μὲν τῶν 

ξ 9)? προχειμένων ῥητῶν πάντων συνέχεια τοιαύτη. τὰ δ᾽ ἄλλα μεταξὺ παρ- 

2 φίλος B: φίλου a 13 ὑπάρχειν Ba: ὑπάρχον Aristoteles 19 σαφηνίζων --- ἡδύ 

a: om. Β 20 xahod zat ἀγαϑοῦ Ba: ayatod Aristoteles 22 ϑεωρίᾳ a: ϑεωρίαν B 
25 rhesis usque ad φίλων σπουδαίων (p. 1170P19) a 28 ἐχείνοις B: ἐχεῖνα τούτοις a 

30 αἱρετόν B: αἱρετός a 34 συνενοοῦμεν a 35 φίλον Vat. 320: φίλους a: φι- 

λίαν B 
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eveBAY Oy διδάσχοντα, ὅτι τὸ εἶναι ἡμῶν ἐν σώματι ὄντων ἐστὶ τὸ ζῆν 1601- 
κ᾿ ᾿ 5 ΄ ra ᾿ ‘ =~ ve ΤΩ , ᾿ et ΄ \ ~ \o =) 

χαὶ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ νοεῖν, ὅτι ζῶμεν χαὶ αἰσϑανόμεϑα χαὶ νοοῦμεν χαὶ ὅτι 15 

τὸ ἀληϑῶς εἶναι χαὶ ζῆν ἐστι τὸ κατ’ ἀρετὴν πολιτεύεσϑαι, ὅπερ καὶ ἡδὺ 

χαὶ αἱρετὸν ὑπάρχει. εἰ δὲ ape χαὶ αἱρετὸν to αἰσϑάνεσϑαι, ὅτι ἐσμὲν 
x) \ ee Ce. aN v <x [OR a “ ~ ee 4 

eel nen rane χαὶ ἡδὺ χαὶ τὸ συναισϑάνεσϑαι, ὅτι ζῇ χαὶ ἔστιν 

ὃ φίλος. τοῦτο δὲ γένοιτ᾽ ἂν συζῶντος τοῦ φίλου χαὶ συγχοινωνοῦντος λόγων 

χαὶ πράξεων. ἡδὺ ἄρα χαὶ αἱρετὸν τῷ εὐδαίμονι τὸ συνεῖναι φίλον αὐτῷ 
X A ai 

χαὶ συζῆν wet αὐτοῦ. χαὶ 7 μὲν τῶν λεγομένων διάνοια αὕτη: τὰ δὲ 20 
\ aed ‘> ” v. (q\ x2 5 > o 

χατὰ λέξιν τοιάδε ἂν εἴη. χαϑαάπερ Exot atpetov ἐστι th εἶναι, οὕτω 
10 χαὶ τὸν φίλον. ἐπήγαγεν ἣ παρα eae, τουτέστι παραπλήσιος χαὶ 

δμοιοτάτη ἐστὶν τοῦ φίλου ζωὴ τῇ ἑαυτοῦ βιοτῇ. πᾶς ὃὲ πάντα τὸν 

ὅμοιον φύσει χαὶ μάλιστα ὁ σπουδαῖος τὸν σπουδαῖον ἀγαπᾷ χαὶ συζῆν 

βούλεται. φύσει FALE ἥλιχα τέρπει χαὶ χολοιὸς παρὰ χολοιὸν ἰζάνει. ὃ 

σπουδαῖος τοίνυν ἣδύς ἐστι τῷ σπουδαίῳ χαὶ yatper συζῆν αὐτῷ χαὶ 
15 συνδιάγειν μετ᾽ αὑτοῦ. εἰπὼν ὃὲ ὅτι ἑχάστῳ τῶν σπουδαίων ἡδὺ τὸ εἶναι 

χαὶ αἱρετόν ἐστι. διὰ τί ἡδὺ χαὶ αἱρετὸν λέγει. τὸ δ᾽ εἶναι αἱρετὸν διὰ τὸ BW 
Ted ie ¢ ae |) BE a an co he Nine. a \e ~ 

αἰσϑάνεσϑαι ἑαυτοῦ ἀγαϑοῦ ὄντος, ὥστε χαὶ ἢ συναίσϑησις τῆς τοῦ φίλου 

ἀγαϑότητος ee χαὶ αἱρετή ἐστιν αὐτῷ. γένοιτο δ᾽ ἂν αὐτῷ ἣ τοιαύτη 
συναίσϑησις ἐχ τοῦ συζὴν χαὶ χοινωνεῖν λόγων τούτων τῶν προφοριχῶν 

90 χαὶ διανοίας τῶν διὰ τῶν τοιούτων λόγων σημαινομένων νοημάτων. 
ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀλόγων ζῴων. τ τὸ συζῆν ἐστι τὸ νέμεσϑαι ἐν τῷ 

αὐτῷ τόπῳ. ἐπὶ GE τῶν ἀνθρώπων τὸ χοινωνεῖν τῶν ἀρίστων χαὶ χαλλίστων 80 

πράξεων χαὶ λόγων χαὶ διανοημάτων. 

a .1170020 "Ap οὖν ὡς πλείστους φίλους ποιητέον, 7 χαϑάπερ ἐπ Ρ | 4 
5 ΄ > ~ ~ ΕΣ - ee ΄ 

25 ξενίας ἐμμελῶς εἰρῆσϑαι δοχεῖ τὸ “μήτε πολύξεινος μήτε ἄξει- 
3 Ε : ‘ 
πὶ τῆς φιλίας ἁρμόσει. 

arnt 
νος χαλεοίμην᾽᾽ xat 

ry e Tiny, > ~ + ᾿ “ὦ 

Δείξας ὅτι χρῴζει φίλων ὁ εὐδαίμων ἀπορεῖ, apa δεῖ λίαν πολλῶν ΟῚ 

φίλων αὐτῷ χαὶ ἀπορήσας εὐθὺς ἐπήγαγε τὴν λύσιν εἰπών, ἡ ον 
> ,\~ 

ἐμμελῶς ταὐτὸν τῷ 
“ \ Fr , > .-_~ ᾿) ~ ¢ > ~ ν a\ \ 

ETC φοναῖς SWIWEAMS εἰρῆσθαι OOXEt. εστι OF TO 

c + Ps a) μὴ ΄ ΄ ‘ ΒΕ. ‘ εἰς 56 ail δι. 

30 ἁρμοζόντως. ξένους δ᾽ ἐχάλουν οἱ παλαιοὶ τοὺς ὀδνείους ξενοδσχοῦντας 
~ P ) 3.4 74 

ἐν ταῖς ἀποδημίαις (xual) ξενοδοχουμένους ὑπ᾽ ἀλλήλων. ὥσπερ οὖν, φησίν, 40 
v o Ν ‘5 ΄ Ve \ 

οὐ Get πλείστους ξένους ἔχειν οὕτως οὐδὲ φίλους. ὡς γὰρ τὸ ἄξενον χαὶ 
Χ 

πολύξενον Agia οὕτω χαὶ TO ἄφιλον χαὶ πολύφιλον οὐχ ἐπαινετόν. χαὶ 

λέγει διὰ τί οὐχ ἔστι χρήσιμον 7 πολυφιλία οὐδενὶ τῶν τῆς φιλίας εἰδῶν. 

Ι διδάσχοντα B: διδάσκοντος a 10 zal τὸ τὸν φίλον Arist. 11 τὸν Β: τὸ ἃ 19. FE) 
οἵ. 0 14 p. 1161434 χολοιός] cf. 82 p. 1155434 χολοιὸν B: χολοιῷ a [ὃ συνδιά- 

yew Β: συνδιάγει ἃ 10 διατί B: διότι ἃ 19 τούτων Β: τούτοις a: nescio an insiticium 

sit 21. 22 τὸ (utroque loco) B: τῷ a 25 ξενίας Ba et Arist. codd. M®Ob: τῆς ξενίας 

Arist. vulg. τὸ Ba et Arist. cod. Nb: om. Arist. vulg. πολύξενος et ἄξενος a 26 xa- 

λεοίμην B et Arist. codd. LbOb: om. a et Arist. vulg. rhesis usque ad τὸ ἥδυσμα 

(p. 1170629) a 30 ξενοδοχοῦντες a 31 xala: om. B 34 διατὶ B: διότι a 
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οὔτε τοῖς διὰ TH χρήσιμον φιλοῦσι συμφέρον ἐστὶν ἢ πολυφιλία. οὔτε τοῖς 101- 
διὰ τὸ ἡδὺ οὔτε τοῖς διὰ τὸ ἦϑος χαὶ τὴν ἀρετήν" τοῖς μὲν διὰ τὸ χρή- 
σιμον, ὅτι χαλεπὸν ἕνα ὄντα ἀνϑυπηρετεῖν χαὶ τοσαῦτα χαὶ τοιαῦτα ἀντευ- 45 
ποιεῖν, ὅσα χαὶ οἷα εὖ πέπονθε πρὸς πολλῶν: χαλεπὸν γάρ ἐστιν ἕνα 

5 πολλοῖς ἀνθυπηρετεῖν. ἀναγχαῖον δέ ἐστιν ἀντευποιεῖν: εἰ γὰρ μὴ ἄντευ- 

ποιήσει, λυϑείη ἂν 7 φιλία: διὰ γὰρ τὸ ἀντευποιεῖν χαὶ ἀντιπάσχειν φι- 

λοῦσι. τοῖς μὲν δὴ πρὸς χρῆσιν χαὶ πάνυ δόξειεν ἁρμόζειν τὸ ~~ 
΄- 

λεχϑέν Dev λέγει τὸ μὴ ἔχειν φίλους πολλούς. ἁρμόσει γὰρ χαὶ VEY UE . λεχ Φ ἈΦ Ξ ΄) eld | cys φ OOS = BROAAD . LO JIS | ρ 5 

~ > ~ ε ΄ v δ Par 
τοῖς διὰ τὸ ἡδὺ χαὶ Fos φιλοῦσι μὴ ὡς πλείστους ἔχειν φίλους" ἀλλὰ 

10 μάλιστα τὸ λεχϑὲν ἁρμόζει τοῖς διὰ τὸ χρήσιμον. βίος γὰρ ἑνὸς χαὶ δ0 
περιουσία οὐχ ἱχανὴ οὕτω πολλοῖς ὑπηρετεῖν χαὶ μάλισθ᾽ ὅτι πρὸς τῷ 
περιέργους εἶναι τοὺς τοιούτους χαὶ ἐμπόδιοί εἰσι πρὸς τὸ χαλῶς ζῆν, ἥτοι 
δίχα πολλοῦ χαὶ ὄχλου χαὶ ϑορύβου: πολὺν γὰρ ἔχει ϑόρυβον τὸ πολλοῖς 
ἀνϑυπηρετεῖν. ὅτι ὃὲ οἱ διὰ τὸ χρήσιμον φιλοῦντες περίεργοί εἰσι δῆλον" 

\ \ 2) oh ’ περισχοποῦσι γὰρ χαὶ περισχέπτονται ἀεὶ τὴν ἀντευποιΐαν, πότερον ἴσα - on 

aA ΄ \ eS) g/ = ἊΝ ergs ” 2 ΞΕ x x 2) , Δ 

τυγχᾶνε! τὰ δΥτιθ θα αν ἢ μείζονα ἡ ἐλάττονα " xdv μὲν ἐλάττονα. λύσουσι 
] >) wv 5 ΄ \ , ¢ , id , 

τὴν φιλίαν, ἂν δ᾽ ἴσα, οὐ λύσουσι | μὲν μέμφονται δὲ λέγοντες τίς ἢ χάρις, 16lv 

ὅτι ὅσον ἔλαβε τοσοῦτον ἀντέδωχε᾽: τεῦ: ον ὃὲ διδοὺς es ἐπιλείψουσιν 

αὐτῷ τὰ ὑπσοχοντος ἀνάγχη γὰρ τὸν πλείονα ἀντιδιδόντα, ὧν λαμ! 

20 ταχὺ ἐπιλιπεῖν τὰ προσόντα. ὁμοίως δὲ οὐδὲ τῶν πρὸς ἡδονὴν δεῖ ὡς 
πλείστων: ἀρχοῦσι γὰρ πρὸς ταύτην “al δύο 7 τρεῖς. ὥσπερ γὰρ χαὶ ἐν 
τῇ τροφῇ τὸ ἅλας, τοῦτο γὰρ εἶπεν ἥδυσμα, τὸ ὀλίγον δύνει τὴν τροφήν, 

- 
t τὸ δὲ πολύ ἀηδῆ ταύτην ἀποτελεῖ ou χαὶ ἄβρωτον, οὕτως χαὶ οἱ THY ἡδονὴν 

: 
ἐμποιοῦντες ἀηδίας ἄλλον 00) ἡδονῆς εἰσι ποιητιχοί. ΐ i ’ GS i f 

5 

25 p.1170029 Τοὺς δὲ σπουδαίους πότερον πλείστους xat ἀριϑμόν, 

μέτρον φιλιχοῦ πλήϑους; 

Καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἢ ἔστι μέτρον φιλιχοῦ πλήϑους ὡς λύσις 1 
ἐπῆχται" ἐρωτήσας γὰρ περὶ τῶν σπουδαίων, εἰ δεῖ τοὺς τοιούτους ἔτι 

80 πλείστους ἔχειν φίλους χατ᾽ ἀριϑμόν, ἀπεχρίϑη λέγων 7 ἔστι μέτρον 
φιλιχοῦ πλήϑους ὥσπερ καὶ πόλεως; ὡς γὰρ πόλις οὔτε ex δέχα ἀν- 

δρῶν οἷόν τε γενέσϑαι (παντὶ γὰρ τῷ βουλομένῳ ex τοσούτων οὖσα ἔσται 
[ΟἹ ray 

c , \ A rs v Vv lan ge) a ες »] ~ 5 

ἁλώσιμος χαὶ δούλη) οὔτε ἐξ εἴχοσι μυριάδων, δι᾿ ἃς αὐτὸς ἐν ταῖς [[ολι- 15 
> ao v τι as bts ~ 4 >] / 

OTL OUTE EX DEXA AVODWY OUTE EX GEXA μὺυ- 0) 
[4 ἍΝ as, 9. Χ > 

τείαις λέγει αἰτίας. εἰπὼν ὃ 
35 ριάδων, ἥτοι χιλιάδων ἑχατόν, δύναται συστῆναι πλῆϑος, ὡς οὐδὲ πλοῖον 

1 τοῖς (prius) Β: τῆς a 3 ὄντα ἕνα ἃ 4 πολλῶν Vat. 320: πολλούς Ba 

6 ἀντιπάσχειν Β: ἀντευπάσχειν ἃ 7 post δόξειεν om. ἄν Ba et Arist. codd. Kb L>M> 

ὃ yap B: μὲν yap a 21 πλείστων a: πλεῖστον B zat δύο B: δύο a χαὶ ἐν 

Β: ἐν ἃ 24 ποιητιχοί Β: ποιηταὶ ἃ 24. 25 post ποιητιχοί add. ἐάνπερ εἰσὶ πλεῖ- 

στοι ἃ: om. Β 28 ἔστι τι Arist. φιλικοῦ Β et Arist. cod. Kb: zat φιλιχοῦ a et Arist, 

vulg. ἐν ταῖς [Πολιτείαις] H 4 p. 132646 sqq. 
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ὥφϑη ἐν ταῖς [[ολιτείαις ἀπὸ πεντήχοντα σταδίων, ἐπήγαγε τὸ δὲ 101» 
ποσὸν οὐχ ἔστιν ἴσως ὡρισμένον, ἀλλὰ πᾶν τὸ μεταξύ τινων ὡρισμένων. 
ὃ δὲ λέγει ἔστι τὸ ὡρισμένως εἰπεῖν, ὅτι ἢ πόλις ἔστω ἀπὸ χιλιάδων 
ὀχτὼ ἣ πέντε ἤ τινος ἄλλου ὡρισμένου ἀριϑμοῦ, δύσχολόν ἐστιν. ῥητέον 

5 δὲ ὅτι ἢ πόλις ἔστω ἐκ τῶν μεταξὺ ὁρισϑέντων τῶν ἄχρων. τοῦτο δέ, 20 
ὡς ἐν ταῖς [Πολιτείαις εἴρηχε, τοιοῦτόν ἐστι’ det, φησὶν ἐχεῖ, ἰδεῖν τοὺς 
πολιτιχοὺς χαὶ τὸ χύριον τῆς πόλεως τὴν τῆς πόλεως εἴσοδον ὅση τίς ἐστι 
χαὶ οἵα, χαὶ τὴν χώραν, ἧς ἄρχει ἣ πόλις, πόσους δύναται τρέφειν χαὶ 
πόσων χαὶ οἵων δεῖται στρατιωτῶν εἰς τὴν φυλαχὴν τῆς χώρας: χαὶ εὕ- 

10 ρόντας ὅτι of τοσοίδε πολλοί εἰσιν, of δὲ τοσοίδε ὀλίγοι, χαὶ ὁρίσαντας 

τὸ πολὺ πλῆϑος χαὶ τὸ ὀλίγον τοῖς δέχα καὶ τοῖς δυσὶ χαὶ λαβόντας ὡς 

ἄχρα τὰ δέχα καὶ δύο ἐκ τῶν μεταξὺ τῶν δέχα καὶ δύο λαμβάνειν ἐχεῖνο 
τὸ πλῆϑος, ὃ δύναται χαὶ τὴν χώραν φυλάττειν χαὶ ὑπὸ τῆς χώρας τρέ- 2 

φεσϑαι. τοῦτο δὴ ποιητέον χαὶ ἐπὶ τῶν γεωργῶν καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν, ᾿ 

ι 

> 
Ξξ 
Ψ ΟΣ 15 οἷον ἀγοραίων χαὶ τῶν ὁμοίων. ὡς ἐπὶ τούτων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν φίλων 

ἔστι τι πλῆϑος ὡρισμένον, χαὶ τοῦτο δεῖ ζητεῖν, τὸ τοιοῦτον πλῆϑος τῶν 
φίλων pet? οὗ δύναται συζὴν μετὰ ῥᾳστώνης χαὶ δίχα ϑορύβων τινῶν" 
ved” ὧν δ᾽ οὐ δύναται οὑτωσὶ συζῆν, οὗτοι πλείους εἰσὶ τοῦ δέοντος: ὥστε 

φευχτέον τὸν τοσοῦτον τῶν φίλων ἀριϑμόν. 

90 p.117122 Ὅτι & οὐχ οἷόν τε πολλοῖς συζῆν χαὶ διανέμειν ξαυ- 
τόν, οὐχ ἄδηλον. 80 

Ὃ λέγει πᾶσι δῆλόν ἐστιν: εἰ γὰρ ὃ μὲν τῶν φίλων ἔϑος ἔχει ἔξω 81 

τοῦ ἄστεος xa? ἐχάστην φοιτᾶν, 6 δὲ συνδιάγειν μετὰ τῶν ἐχόντων τὰς 

ἀρχὰς τῆς πόλεως, ὃ δὲ μετὰ τῶν γυμναζομένων συγγυμνάζεσϑαι χαὶ ὃ 

95 μὲν τόδε, ὁ δὲ τόδε τι ποιεῖν, πῶς οἷόν τε τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα ἐν τῇ αὐτῇ 
χαὶ μιᾷ ὥρᾳ 7 χαὶ ἡμέρᾳ πᾶσι συμπαρεῖναι χαὶ συμπράττειν ; τὸ μὲν οὖν 40 

μηδενὶ συνεῖναι ἄτοπον χαὶ ἄφιλον, τὸ O& τούτῳ μὲν συνεῖναι, τοῖς δ᾽ 

ἄλλοις py καταφρονήσεως δόξαν ἐμποιήσει. πάντας δὲ πάλιν τοὺς πολλοὺς 

τὸ αὐτὸ παντελῶς ποιεῖν χαὶ πράττειν, ὡς εἶναι πάντας ἕν xat αὐτὸ τοῦτο, 

80 χαϑὸ ἕν ἐστιν ἐχεῖνο ὃ ποιοῦσιν ἢ πράττουσι χαὶ διὰ τοῦτο δύνασϑαι λέ- 
ye, ὅτι δυνατόν ἐστι, μετὰ πάντων ἅμα συνεῖναι - χαϑὸ γὰρ τὸ αὐτὸ πράτ- 

! 

τουσι χατὰ τήνδε τὴν ὥραν, χατὰ τοῦτο ἅμα εἰσὶ χαὶ μὴ ἅμα ὄντες: τὸ 
᾿ , " ΄ ο΄ ee > \ " ε 

οὖν πάντας πολλοὺς ὄντας τὸ αὐτὸ πράττειν ἀμήχανον" δύο μὲν γὰρ ὄντας 45 
" ~ SEMIN , ἢ 2? μὴ ΣΝ > 49 € v ὮΝ γ , ν χαὶ τρεῖς ἐνδεχόμενόν ἐστι τὸ αὐτὸ ἐργάζεσϑαι, εἴκοσι δὲ εἰ τύχοι ὄντων 

35 ἀδύνατον. ἀλλὰ χαὶ εἰ τοῦ αὐτοῦ φίλοι χαὶ ἀλλήλοις εἰσὶ φίλοι, εἰσὶ δ᾽ 

2 ὥφϑη Ba: an ὡς ἔφη 3 ἐν ταῖς Πολιτείαις] Η 4 p. 1826441 3 λέγει Vat. 320: 
λέγειν Ba ὡρισμένως Β: ὡρισμένον a 0 εἴρηχε Β: εἴρηται ἃ 9. 10 εὖ: 

ας 

ρόντας Β: εὑρὸν ἃ 10 ὅτι Vat. 320: om. Ba ὁρίσαντας) ὁρίσαι B: ὁρίσας a 
11 λαβόντας Vat. 320: λαβὼν Ba 20 rhesis usque ad πρὸς ὀλίγους (p. 1171413) a 

25 τόδε τι Β: τόδε a 35 εἰ B: οἱ 8 
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γαι" τοῦτο oe 1601» 
LA A 

» , 75 

εἴχοσι φίλοι τοῦ Σωχράτους χαὶ ἀλλήλοις ἀνάγχη φίλους ε 
Ψ Ἁ ΄ A . ~ ~ 

ἐργωδέστατον. πάλιν ἐπεὶ φίλοι εἰσὶ τοῦ Σωχράτους, τὸν GF σπουδαῖον φίλον 
‘ 

(περὶ γὰρ τῶν σπουδαίων ἐστὶν ὁ. λόγος) Get συνδιάγειν χαὶ ποτ 

μετὰ τοῦ φίλου, ἀνάγχη τοὺς εἴχοσι συνδιημερεύξιν τῷ Σωχράτει" ὥστε χαὶ 
34 as τῶ v ~ Vv 344 5 “"» “5 - = 

ἀλλήλοις. πῶς οὖν ἔσται τοῦτο μὴ ὄντων ἀλλήλοις φίλων; ἀλλὰ τοῦτο 50 < or 

Vv > a ~ 5 ΄ -" , 4 5 , 

εν τῶν χαλεπωτατων ἐστιν. CTL GE χαλεπῷ 
" 

epov μᾶλλον δ᾽ ἀδύνατον τὸ 

συγχαίρειν μετὰ τῶν χαιρόντων χαὶ συλλυπεῖσϑαι μετὰ τῶν λυπουμένων. 

εἰ γὰρ ὁδὲ ἅμα μὲν χλαίει, Got ὃὲ γελᾷ, πῶς ἐστι δυνατὸν γελᾶν ἅμα χαὶ 

δαχρύειν: χαὶ εἰ ὁ eee φέρει τὸν υἱὸν cae ὁ δὲ γάμον extehet 

10 τῆς eae ἐν τῇ αὐτῇ duo ΡΟΣ ὥρα ἣ χαὶ ἡμέρᾳ, πῶς ἐνδέχεται 

ee ἅμα χαὶ π᾿ ταῦτ᾽ εἰπὼν χαὶ ἐνδειξάμενος, ὅτι πλείους ἑνὸς 

οὐ δύναται φίλους ἔχειν ὃ σπουδαῖος,  σχληρὸν ἐπιγνοὺς ὃν τὸ δόγμα, 108: 

ἐπὶ τὸ σαΐῖνον τραπείς, τὴν udv πολυφιλίαν λέγει φεύγειν δεῖ, τοσούτους δ᾽ 
αἱρεῖσϑαι ὅσοις ἂν δυνήσηται συζῆν. τοσοῦτοι δ᾽ ἂν εἶεν οἷον τρεῖς, 

16 πλείους γὰρ τς ν ἴσως οὐχ εὐπετές. ἀδύνατον γάρ ἐστι πολλοὺς ἔχειν 

φίλους: ὡς γὰρ of ποταμοὶ πολλὰς σχίσεις χαὶ xatatouds λαμβάνοντες 

λεπτοὶ χαὶ ἀσϑενεῖς ῥέουσιν, οὕτω χαὶ ἢ φιλία εἰς πολλοὺς μεριζομένη 

ἐξαμαυροῦται. ὥσπερ γάρ, φησί, πολλῶν ἐρᾶν ἀδύνατον So yap 5 

φιλίας. ὃ ἔρως ἐστίν), οὕτως οὐδὲ πολλοὺς σφόδρα φιλεῖν ἐνδέχεται. τὰ 

20 μὲν οὖν λεγόμενα τοιαῦτα, χατὰ δὲ τὴν λέξιν τὴν πλείονα οὖσαν τοῦτο 
δὲ πρὸς ἕνα περὶ τοῦ ἐρᾶν εἶπε.. τὸ μὲν γὰρ ἐρᾶν πρὸς ἕνα ἐστί, τὸ 

\ > 5s _~ " 557 

OF σφηοῦρα Φιλξιν πρης ολιγους. 

p. 1171413 Οὕτω δ᾽ ἔοιχεν ἔχειν χαὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων. οὐ γὰρ 
% γίνονται φίλοι πολλοὶ κατὰ τὴν ἑταιριχήν. 

\ Εἰπὼν ὅτι πρὸς ἕνα γίνεται (ὑπερβολὴ yap φιλίας ὃ ἔρως ἐστί, τὸ 18 τῷ or Qa 

δ᾽ ὑπερβάλλον πρὸς πολλοὺς ἐξαδυνατεῖ τίνεσϑαι), πιστοῦται τοῦτο χαὶ͵ ἀπὸ 

τῆς ἱστορίας. τῶν γὰρ ἀνυμνουμένων ἑταιριχῶν φιλιῶν Exdoty ἐν δυσὶν 1ὅ 

εὑρίσχεται γεγονυῖα, ἢ τοῦ ᾿Αχιλλέως χαὶ Πατρόχλου, ἢ tod []υλάδου καὶ 

Ὀρέστου, ἢ τοῦ Θησέως χαὶ [Πειρίϑου, of δὲ πολύφιλοι χαὶ πᾶσιν οἰχείως 

80 ἐντυγχάνοντες οὐδενὶ δοχοῦσιν εἶναι φίλοι διὰ τὸ ἡ ἐνδέχεσθαι πολλοῖς 

εἶναί τινα σφόδρα φίλον. 6 πολύφιλος χαὶ πᾶσιν ἡδέως προσερχόμενος 

χαὶ χεχαρισμένως προσομιλῶν. εἰ χαὶ φιλιχῶς ἐντυγχᾶνε!. οὐ δοχεῖ φιλεῖν 

αὐτοὺς οὐδὲ φίλος ἐχείνοις εἶναι οὐδὲ τῶν σφόδρα ee ὑπάρχειν διὰ 
τὸ μὴ ἐνδέχεσϑαι, χαϑάπερ εἴρηται, τὸν αὐτὸν χαὶ ἕνα σφόδρα πολλοὺς 30 

86 φιλεῖν. πολιτιχῶς μὲν οὖν, φησίν, ἐνδέχεται τὸν αὐτὸν τ: Pes 
‘ ΄ ¢ ΄ / > 

χατὰ δὲ τὴν χυρίως φιλίαν, ἥτις ὁρίζεται τῷ σφοδρῷ χαὶ ἐπιτεταμένῳ, 

1 ἀλλήλοις ἃ: ἀλλ Ae ων B 2 ἐπεὶ B: ἐπὶ a 3 σπουδαίων B: σπουδαίων φίλων a 

12 οὐ δύναται B: ἀδύνατον a 21 yap B: om. a 23 ἔοιχεν ἔχειν Ba: ἔχειν ἔοιχε 

Aristoteles 93, 24 yap γίνονται B: γίγνονται yap a et Aristoteles 24 rhesis 

usque ad εὑρεῖν τοιούτους (p. 1171420) a 25 post ὅτι inserit ἡ φιλία a 

99. ἐχείνοις Β: ἐχείνων a ὑπάρχειν Β: ὑπάρχει ἃ 



or 
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~ >? \ » ΄ Β 

οὐχ ἐνδέχεται. τὸ πολιτικῶς δ᾽ ἐστὶ τὸ Uy ἀπαρέσχεσϑαι., οἷς λέγουσιν of 162 
προσομιλοῦντες μηδ᾽ ἐναντιοῦσϑα: τοῖς λόγοις αὐτῶν i ταῖς πράξεσιν ἀλλ᾽ 
ἀποδέχεσϑαι χαὶ αἰνεῖν χαὶ τοὺς λόγους χαὶ τὰς πράξεις: ODS χαὶ ἀρέσχους 
χαλοῦσι διότι πᾶσιν Set cla cie ἢ πᾶσι δοχοῦσιν ἀρέσχεσϑαι. ἀλλὰ χἂν 5 

> ~ 

μὴ ἄρεσχός ἐστιν, ἐπιειχὴς δέ (λέγει νῦν ἐπιειχῇ τὸν μέτριον χαὶ χαρί- 
ee eg 22/7 ee τ ry > , >? > evta τὸ ἦϑος), ἐνδέχεται χαὶ τοῦτον πολλοῖς εἶναι φίλον. διαφέρει δ᾽ οὗτος 

τοῦ ἀρέσχου, ὅτι οὐχ ἐξ ἀνάγχης ὁ ἄρεσχος χαὶ ἐπιξιχής ἐστιν. ἕτερον 
>\ ing os Ν » a ΤΥ ~ BN { A in ΕΞ ᾿ξ ἡ i a fase Ξ δὲ ὅτι ὁ μὲν ἄρεσχος ἐπαινεῖν χαὶ θαυμάζειν φαίνεται τὰς πράξεις χαὶ 
τοὺς λόγους, ats ἀρέσχεσϑαι δοχεῖ, 6 δὲ ἐπιειχὴς οὐχ οὕτως. οὔτε γὰρ 

> ~ , > 

ἐπαινεῖ οὔτε ψέγει (ἀλλ ἐν τῷ μέσῳ ἐσ 
δι Ὁ ) b] \ a. “ τος " 

πρὸς πολλοὺς φίλον εἶναι, ve fe ἣν ὃς ual Fos οὐχ ἐνδέχεται" Gute 
_ 

, 5 5 ~ >, x Ne ‘ AY » x bal 

χαλεπόν ἐστι πολλοῖς ἐντυχεῖν σπουδαίοις: πρὸς GE τοὺς μὴ ὄντας οὐχ ἂν 

εἴη φιλία. 

p.1171a21 [lotepov οὖν ἐν εὖτ ts φίλων μᾶλλον δεῖ 7 ἐν 

Ὃ μὲν ἀπορεῖ. πάνυ =o ἐστιν. ὁμοίως γὰρ οἱ ἐν ἀπορίαις χαὶ οἵ 

ἐν εὐπορίαις φίλων δέονται, οἱ μὲν γὰρ ἀποροῦντες δι᾿ ἐπιχουρίαν χαὶ βοή- 
ϑειαν ual ἀποτροπὴν τῆς ἀτυχίας, of δ᾽ εὐτυχοῦντες δέονται wet? ὧν 
συμβιώσονται, δι’ ἃς ἤδη πεπαύμεϑα λέγοντες αἰτίας, χαὶ οὃς εὖ δράσουσι. 
βούλονται yap σπουδαῖοι ὄντες εὖ ὃρᾶν. χάλλιον δὲ τῶν ὀϑνείων τοὺς 

φίλους εὖ ποιεῖν: χαὶ εἴρηται χαὶ τούτου τὸ αἴτιον. πλὴν ἀναγχαιότερος 46 

φίλος ἐν ταῖς ἀτυχίαις ἐν ταύταις γὰρ χρεία χρημάτων. ἔστι δ᾽ ὃ σπου- 
δαῖος φίλος ἐν ἅπαντι χαιρῷ, μάλιστα δ᾽ ἐν ταῖς ἀτυχίαις γρήσιμος χαὶ 

ἡδύς: χάλλιον δ᾽ ὑπάρχειν ἐν ταῖς εὐτυχίαις φίλον χαὶ ἡδύτερον: χαὶ 
εἴρηται χαὶ τούτου τὸ αἴτιον. ee 68 unt αὖϑις χαὶ διὰ τὸ εἶναι 

τὸν σπουδαῖον φίλον ἡδύν. οἱ εὐτυχοῦντες χαὶ χατὰ φύσιν ζῶντες (πολλοὺς 
γὰρ 7% εὐτυχία εἰς ὑπερηφάνειαν χαὶ ἀλαζονείαν χαὶ ὕβριν τῶν προστυχόν- 

τῶν ἐχτραχηλίζει) τοὺς ἐπιειχεῖς φίλους ζητοῦσιν ἔχειν. αἱρετώτερον γὰρ 

τούτους εὐεργετεῖν “AL μετὰ τοιούτων συνδ' ἄγειν ἢ φαύλους χαὶ μετὰ φαύλων" 

ἔστι (ap καὶ 7% παρουσία αὕτη τῶν τ τὸν ἡδεῖα χαὶ eve 
Η 

ἐν τάμα χουφίζονται γὰρ ot λυπούμενοι. διὰ τί Se 7 τῶν φίλων 

παρουσία ἐν ταῖς δυστυχίαις ἡδεῖά ἐστι, διὰ τούτων λέγ Π 9 

εἰρηχέναι. χαὶ διὰ τί ἐν ταῖς εὐτυχίαις" ε 
΄ > \ σ ἃ - ΄ fv ~ ~ 

γίαις. ἀλλὰ ἐλλιπέστερον. ἰστέον δὲ ὅτι λέγει νῦν, ἁρμόζει πᾶσι τοῖς 
᾿ > ri > 

τῆς φιλίας εἰ 

λέποντες αὐτοὺς οἱ δυστυχοῦντες χουφίζονται. ὡς γὰρ δύο πόνων. ὥς C SF ΟῚ 

φησιν ᾿Ἱπποχράτης, ἐν ταὐτῷ γινομένων, ὁ μείζων πόνος ἐχχρούει τὸν ἐλάτ- 

2) 
ξ 

ὃς 

41 

ὃ0 

σι. χρεία δή, φησί, τῶν φίλων | ἐν ταῖς ἀτυχίαις, ὅτι 162» 

10 ἀλλ᾽--- ἐστί a: om. Β 18 εἴη a: ἦ Β 14 οὖν Β: δὲ a et Aristoteles φίλον 
μᾶλλον Ba: μᾶλλον φίλων Arist. 15 δυστυχίαις Β et Arist. vulg,: ἀτυχίαις a et Ar ist. 

cod. Lb rhesis usque ad τὸ λεχϑέν (p. 1171434) 37 ϑαυμάσιος ante ἱπποχρά- 

τῆς inserit a “Ἱπποχράτης] Aphorism. II 46 
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TOVA χαὶ ἀνεπαίσϑητον ποιεῖ, χαὶ αὖ πάλιν δύο ἡδέων ὁρατῶν ef τύχο! 162¥ 

ὄντων ἢ ἀχουστῶν ἣ τοῦ μὲν ὁρατοῦ τοῦ BE ἀχουστοῦ, τὸ μᾶλλον ἡδὺ 
ἕλχει πρὸς ξαυτό, χαταφρηνεῖν ἀναγχάζον ϑατέρου. οὕτω χαὶ ἡδέος ἅμα 

χαὶ λυπηροῦ ὄντων, εἰ μὲν ἰσοσϑενῇ τυγχάνουσιν, ἐν τῷ μέσῳ χαϑιστᾷσιν, ὅ 

5 εἰ δὲ τὸ μὲν ὑπερέχει τὸ O& ἐλλείπει, ἀνάλογον τῆς ὑπεροχῆς ἣ τῆς ἐλλεί- 

ψεως διατιϑέασιν ἡμᾶς. χατάλληλον γὰρ τῇ τῶν αἰσϑητῶν δυνάμει χαὶ 

τὸ ἀπ’ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς ἐγγίνεται πάϑος. ἐπεὶ οὖν ὁ φίλος ἥδιστον ἐχ- 

χρούων τὸ φιλοῦν, χουφίζει χαὶ μετριώτερον φαίνεσθαι ποιεῖ συναλγεῖν χαὶ 

πάντα λέγων χαὶ πράττων χαὶ ποιῶν ὁπόσα ἐπὶ τὸ εὔϑυμον ἄγειν olde τὸν 

10 λελυπημένον, χουφίζει 6& τὴν λύπην χαὶ ἀβαρῇ ποιεῖ ἢ τοῦ φίλου παρου- 
΄ 

ay ς- 

>) ΄ hla av 5 A ~ ΄ 

σία οὐχ ὦ τοὺς τέτταρας ἄρας μεδίμνους ἀπὸ τοῦ φέροντος αὐτούς, 10 
? 6 pels soem \ INE \ \ ῷ ὦ ἕω ὭΞῸ apis ie ~ ΄ 

AX ὡς εἴρηται, ἐπειδὴ τὰ δέα χαὶ λυπηρὰ δρᾶν πέφυχεν εἰς ἡμᾶς, ἢ 
ὲ τοῦ φίλου παρουσία ἡδεῖα τυγχάνει, ἀμαυροῖ τὴν λύπην. τὰ γὰρ ἐναν- 

tia μιγνύμενα ἀμβλύνουσιν ἄλληλα, ὡς τὸ ζέον ὕδωρ τὸ ψυχρὸν ἐμβληϑὲν 
> 5 ~ ~ ~ εν \ > ΄ 

15 ἐν αὐτῷ, ὥστε χαὶ τῷ λυπηρῷ τὸ ἡδὺ προσελϑὸν ἀσϑενέστερον ποιήσει 
> ὧς > - 

χαι Ἥπτὴν ἐνοχλοῦν. ETE 
\ >) Ν t ὃὲ ἐπὶ μὲν τῶν ἐναντίων ἀληϑές ἐστι τοῦτο, 

οὐ δοχεῖ 6& τῷ [Ιἰλάτωνι [ἐναντίῳ] ἐναντίον τὸ ἡδὺ τῷ λυπηρῷ. ἐπήγαγεν 
εἰ μὲν οὖν διὰ τὸ ἐναντίως ἔχειν πρὸς ἄλληλα τὸ ἡδὺ χαὶ λυπηρὸν χου- 1 
φίζονται, ἢ χαὶ Gv ἄλλο τι, ἤτοι διὰ μέγεϑος χαὶ μιχρότητα, ὡς χαὶ ἐπὶ 

20 τῶν δύο πόνων εἶπεν ὁ ‘Innoxpatys, ἀφείσϑω: οὐ γὰρ τοῦτο πρόχειται 

σχοπεῖν, GAN ὅτι ἢ τοῦ φίλου παρουσία avayuata χαϑέστηχεν ἐν ταῖς ἀτυ- 

χίαις, ὅτι ἐπιδήλως χουφίζει τὰς τῶν δυστυχούντων λύπας. 

»ΠᾺ > ΄ ΄ , ~ 

p. 1171234 "Eotxe δ᾽ 4 παρουσία μιχτή τις αὐτῶν εἶναι. 

€ ~ 1) ΄ , \ > > “Ὁ 3h IN ~ V5 H τοῦ φίλου, φησί, παρουσία μιχτὴ εἶναι δοχεῖ ἐξ ἡδονῆς χαὶ λύπης, 
΄ \ τὶ 5 5 ~ τ tA es \ ao \ ΄ ~ A fs 

25 ὡς TO QULOY Sk AEDXOD χαὶι μέλανος" YGELA με OTL τὸ ορᾶν TOV φιλὴν 

ἡδὺ χαὶ μάλιστα ἐν ταῖς ἀτυχίαις. γίνεται γὰρ ἐπιχουρία πρὸς τ 
uy λυπεῖσϑαι. παραμυϑητιχὸς γὰρ ὁ φίλος χαὶ ὁρώμενος χαὶ λαλῶν 2 

χαὶ μάλιστα ἐὰν ἢ ἐπιδέξιος, λέγων ἐπιδεξίους τοὺς εὐφυεῖς λέγειν τὰ 
προσήχοντοι ἑχάστῳ χαιρῷ. τοιοῦτοι δὲ μάλιστα οἱ σπουδαῖοι. οἷδε γάρ, 

80 φησί, τὸ ADOC, ἤτοι ὃ σπουδαῖος τὸν ὅμοιον ἑαυτῷ, τίσιν ἥδεται χαὶ τίσι λυ- 

πεῖται χαὶ ὁποίοις ἀρέσχεται χαὶ ἀπαρέσχεται, χαὶ εἰδὼς λέγει χαὶ πράττει, 

οἷς ἥδεται χαὶ ῥᾳστωνεύεται. ἡδεῖα μὲν οὖν ἐστι διὰ ταῦτα ἢ τοῦ φίλου 

παρουσία, λυπηρὰ δὲ χαϑὸ γινώσχει τὸν φίλον συλλυπούμενον xual συναλ- 

γοῦντα. οὐδεὶς γὰρ εὐφρονῶν βούλεται λυπεῖν τὸν τυχόντα μήτοι γε φίλον, 80 

35 χαὶ αἴτιος γίνεσϑαί τινος αἰτίας. ἀλλὰ τίνος Evexev εἶπε τοῦτο, λέγω δὴ 
τὸ ὅτι μιχτή ἐστιν ἣ τοῦ φίλου παρουσία: 7 ἐπε τ ι 
ἀλλ οὐ τέλεον ἐχμοχλεύει χαὶ παντάπασιν ἀφανίζει, διὰ τοῦτο ἐπήγαγε 

1 ποιεῖ Β: ποιεῖν ἃ 14 τὸ ψυχρὸν Β: zat τὸ ψυχρὸν ἃ 11 [Πλάτωνι] 

οἵ. Phileb. p. 81 Β Phaed. p.60B Phaedr. p. 358 E ἐναντίω B: om. a 

20 ϑεῖος imserit ante ἱπποχράτης a 21 tod B: om. a 23 rhesis usque ad 

ἀτυχίαις, λυπηρόν (p. L171%5) a 
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ταῦτα, ὡς εἰ ἔλεγε διὰ τοῦτο “odx εἶπον, ὅτι ἄρδην ἀφανίζει χαὶ τέλεον 162v 
eee τὴν λύπην ἣ τοῦ φίλου παρουσία ἀλλὰ xougiCer, διότι xal ume 

ν , ἴ 
τὸν φίλον γινώσχοντα ὅτι συλλυπεῖται χαὶ συναλγεῖ. τέλεον γὰρ ἂν Ty 7 3 

τοῦ ethan παρουσία προς του χαὶ ἀφανιστιχὴ τῆς τοῦ Se κενῶν φίλου 
\ ξ; Εἰ ) ἕλει ὃ φίλος προσελϑών. ἐπεὶ 68 οὐχ οὕτως ἔχει 40 5 λύπης, εἰ ἄλυπος διετέλει ὁ φίλε οσελϑών. ἐ χ γ 

4 £ 

ἀλλὰ συλλυπεῖται χαὶ συμπενϑεῖ, χουφίζει μὲν ὡς ἡδύς. οὐχ ἀναιρεῖ δὲ 

τέλεον. ὡς λύπην ἐμποιῶν δι᾿ αὐτὸ τὸ συλλυπεῖσϑαι. 

Εἰπὼν δὲ ὅτι οὐδεὶς βούλεται λυπεῖν τὸν φίλον, ἐπιφέρει χαὶ διὰ τὸ 46 
‘ A , 2h ΄ ΄ ~ a2 4 

φεύγειν xat μὴ ϑέλειν αἰτίους as γενέσϑαι τοῖς φίλοις οἱ ἀνδρώδεις τὴν 
΄ ~ ‘ / ,3 

10 φύσιν χαὶ γενναίως φέροντες τὰς ae εὐλαβοῦνται τοὺς φίλους συλλυ- 
9 ~ S ΄ ~ \ 

πεῖσϑαι αὐτοῖς, xat διὰ ταύτην τὴν εὐλάβειαν χαίρειν προσποιοῦνται χαὶ 
- 

ελῶσι χαὶ ὡς μηδέν τι λυπηρὸν πάσχοντες διάγουσι" χαὶ ὅλως, φησίν, ἂν 352 

ut) ὑπερτείνωσι τ ἀλυπίαν" λέγει δὲ ἀλυπίαν ἘΠ σφροδοτάτην χαὶ ἐπιτε- 50 

ταμένην λύπην oby ὑπομένειν, τουτέστι ὅτι τὸ αἴτιος γενέσϑαι τοῖς φίλοις 

15 λύπης ὃ ἀτυχῶν οὐχ ὑπομένει οὐδ᾽ αἱρεῖται οὐδὲ βούλεται. διά τε γοῦν, 
ὡς εἴρηται, τὸ μὴ ϑέλειν 6 ἀτυχῶν λυπεῖν τὸν φίλον, εὐλαβεῖται συλλυ- 
πούμενηον ὁρᾶν αὐτοῦ χαὶ διὰ τὸ «ηδ᾽ αὐτὸν εἶναι ϑρηνητιχόν. φαύλων 
γὰρ χαὶ ἀγεννῶν τὸ χαϑάπερ γυναῖχα χλαίειν χαὶ ἀποδύρεσϑαι διὰ τὰς 

δυστυχίας GAN οὐ σπουδαίων. χαὶ διὰ τοῦτο συνθρήνους οὐ προσίενται. 
20 σύνϑρηνος γάρ ἐστι ὃ ϑρηνοῦντι ΠΡ ΠΣ τῷ OF δυστυχοῦντι μὲν διὰ δὲ 

τὴν | οἰχείαν ἀρετὴν γενναίως φέροντι τὴν τύχην χαὶ μὴ ϑρηνοῦντι πῶς 163 
ἔσται ὃ συνϑρηνῶν; ἢ ὃ οὕτως ἔχων πῶς προσήσεται τὸν ϑρηνοῦντα; γυ- 

ναιχῶν γὰρ ἢ χαὶ γυναικωδῶν ἀνδρῶν ἐστι τὸ ζητεῖν ἔχειν τοὺς συστενά- 

Covtas χαὶ συνϑρηνοῦντας, οὃς γυναιχώδεις οὐ μιμεῖσϑαι χρή: ἀλλὰ χαὶ 

25 εὐτυχοῦντας χαὶ δυστυχοῦντας ἡμᾶς χαὶ μέσως ἔχοντας πρὸς τοὺς βελτίονας 

ἀποβλέπειν χρὴ κἀχείνοις παρέπεσϑαι. 7 δὲ ἐν ταῖς εὐτυχίαις τῶν ὅ 

φίλων παρουσία τήν τε διαγωγὴν ἔχει" ἐν μὲν ταῖς oe υἱχτή 

τίς ἐστιν, ὡς εἴρηται, 7 τῶν φίλων ees ἐξ move xat λύπης, ἐν δὲ 

ταῖς εὐτυχίαις ὁ τον χαὶ χαϑαρὰ χαὶ πάσης λύπης ἀμιγής᾽ τήν τε γὰρ 
80 διαγωγήν. ἥτοι τὸ βάδισμα τὸ βλέμμα τὴν στάσιν τὴν χαϑέδραν τοὺς λόγους 

χαὶ τὴν ἔννοιαν. ἐννοῶν γὰρ ὃ εὐτυχῶν, ὅτι ἡδονὴν ἐμποιεῖ τῷ φίλῳ 
διὰ τῶν προσόντων ἀγαϑῶν ἑαυτῷ, χαίρει χαὶ ἀγάλλεται. διὸ δόξειεν 
ἂν ἐν μὲν ταῖς εὐτυχίαις χαλεῖν τοὺς φίλους, διότι δεῖ χαὶ τῷ ὄντι τὸ 

πρεπωδέστατόν ἐστιν ἡυᾶς ἀνδρώδεις εἶναι χαὶ μὴ γυναιχώδεις. χαὶ διὰ 
7 35 τὸ λυπηρὸν ὑπάρχειν τὸ λύπης αἰτίους γίνεσϑαι mpas τοῖς φίλοις. ἔνδοξόν 

ἐστι χαὶ ἐντιμότατον εἰς μὲν τὰς εὖ τος χαλεῖν τοὺς φίλους χαὶ εὐεργετεῖν 
Ἀ " 

ΩΝ © “-)} (καλὸν γὰρ τὸ εὐεργετιχὸν εἶναι), εἰς δὲ τὰς δυστυχίας χαλεῖν ὀχνηρῶς ἔχειν. 

ὃ ἂν B:om. a 7 αὐτὸ Β: αὐτὸ τοῦτο a 8 rhesis sequitur πᾶς γὰρ --- τῶν χαχῶν 

(p. 111108 --- 11) a 8 βούλεται a: δύναται Β 9 τοῖς φίλοις Vat. 320: τοὺς φί- 

λους Ba 11 ὁρᾶν αὐτῶ Β: ὁρῶν αὐτόν ἃ 19 σπουδαίων B: σπουδαίου a 

22 ὃ συνϑρηνῶν B: συνϑρηνοῦντα ἃ ϑρηνοῦντα B: συνϑρηνοῦντα a 

28 ζητεῖν Β: συζητεῖν a 27 τήν τε Β et Aristoteles: τήνδε a 31 ἔννοιαν Β: 

εὔνοιαν ἃ 
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οὐ δεῖ γὰρ ἑχουσίως τοῖς φίλοις μεταδιδόναι τῶν οἰχείων χαχῶν. εἰ γὰρ 163v 
ὃ φίλος ἄλλος οἷος ὃ φιλῶν ἐστι χαὶ ἃ βούλεται ἑαυτῷ παρεῖναι ταῦτα χαὶ 15 

τῷ φίλῳ (τὰ ἀγαϑὰ ὃὲ βούλεται ἑαυτῷ), τῶν ἀγαϑῶν ἄρα χαὶ τῷ φίλῳ 

μεταδιδόναι δεῖ χαὶ οὐ τῶν ἀπὸ τῆς ἀτυχίας χαχῶν: ὥστε οὐδὲ χαλεῖν ἐν 
> id a7 Pdi \ tf »\ lA 

Ὁ ουστυχιαις δόξειεν ἂν χαλὼν εἶναι TOUS φίλους. 

ce 

p. 1171018 Ὅϑεν χαὶ τὸ “ἅλις ἐγὼ δυστυχῶν." 

> ~ x >> 5 ΄ - > ΄ - - , >> 

Ex τοῦ μὴ δεῖν ἀναπιμπλάναι τῶν οἰχείων χαχῶν τοῖς φίλοις μηδ᾽ 95 
σ 7 c ~ >) ~ Cee t © \ A ~ a ~ ~oa 

ὅλως Mons ἡμὰς αὑτηις αἰτιοὺς γγεσύαι χαὶ TO TOV TOA (W000 Ne etic cn, 

{gyove, To GAs εἰ ὦ TCE eh CU . ἀρχεὶ τὸ ἐμὲ δυστυχεῖν χαὶ οὐ δεῖ χαὶ 
> 

10 τὸν φίλον συνδυστυχεῖν 7 συλλυπεῖσϑαι. τί οὖν ᾿Αριστοτέλης; οὐδαμῶς 
> 

ἐν ταῖς δυστυχίαις τοὺς φίλους χαλέσομεν παραμυϑησομένους χαὶ ἀναχου- 35 

φίσοντας τὸ βαρὺ τῆς λύπης: vat, φησί, παραχλητέον, οὐκ ἐν ἅπαντι δὲ 

χαὶ τῷ τυχόντι χαιρῷ ἀλλ ὅταν μέλλωσιν ὀλίγα μὲν ἐνοχληϑῆναι μεγάλως 
‘ Ne ‘ ‘ ν᾿ ‘ 

9? δ᾽ ὠφελῆσαι. ὅταν δὲ μεγάλα μὲν λυπηϑῆναι μ Ha: ἡμᾶς δὲ μηδὲν 

_ 
x 5 ὀνήσειν ἀλλὰ χαὶ acy λυπήσειν (εἴρηται γὰρ ὅτι τὸ λυπούμενον διὰ 

τὴν Re δυστυχίαν ὁρᾶν τὸν φίλον ἀνιαρόν ον οὐ δεῖ χαλεῖν. ἐν μὲν 

ταῖς εὐτυχίαις, καϑάπερ εἴρηται, δεῖ χαλεῖν τοὺς φίλους, ἐν ὃὲ ταῖς δυστυ- 

χίαις εὐλαβεῖσϑαι χαὶ ὑποστέλλεσϑαι μή πως λάϑωμεν αὐτοὺς λυπήσειν. 80 
~ x " Ὑ ~ ~ Ὁ Vv Ν ~ 

ἡμᾶς μὲν οὖν οὕτω χρῆναι ποιεῖν, τοὺς 68 φίλους ἔμπαλιν ἐν υὲν ταῖς 
΄ ᾿ > ΄ 

20 χαχοπραγίαις χαὶ δυστυχίαις ἀχλήτους ἰέναι. χαλὸν γὰρ τὸν εὖ πράττοντα 
΄ Nene 53. IN ΄ " ΄, > ~ “5 7 Ε "2 Vir 

φίλον (πρὸς τὸν ἐν δυστυχίαις ὄντα φίλον αὐτοῦ αὐϑόρμητον ἰέναι χαὶ ἐπι- 

χουρεῖν ὅση δύναμις (φίλου γὰρ ὄντως ἀληϑοῦς ἐστι τὸ ἄχλητον βαδίζειν 
5) \ ~ Vv fe \ , , \ , \ > 

ἐπὶ τὸν χαχῶς ἔχοντα φίλον») καὶ παντοίως ϑεραπεύειν καὶ μάλιστα τὸν ἐν 

χρείᾳ τυγχάνοντα καὶ δεόμενον πολλῶν 7 τινων. ἄμφω γάρ. φησί, χάλλιον 
> \ ΤΟΝ Ns ~ 4 wv = 

χαὶ ἥδιον, τουτέστι τὰ δύο, ἤτοι τό τε εὖ ποιεῖν χαὶ τὸ ἄχλητον 3 
7 

τῷ σι 

cy o> ~ CN ~ 3 mx 

ἰέναι χάλλιόν ἐστι χαὶ ἥδιον τοῦ ἑνὸς tod μετ᾽ ἀξιώσεως εὖ ποιεῖν. χατὰ 

μὲν οὖν τὰς δυστυχίας, ὡς λέγομεν ἀχλήτους ἰέναι δεῖ, ἐν δὲ tats’ εὐτυ- 
΄ - ~ Vv 

χίαις πρὸς μὲν τὸ συμπονεῖν χαὶ συνεργεῖν ἐν οἷς ἐστι τούτου χρεία (ἔστι 

yap ποτε “dy ταῖς εὐημερίαις χρεία φίλων) καὶ ἀχλήτους ἰέναι χαὶ παρα- 
,, Q be l4 A av \ ba ~ ~ / 2 ~ \ 

30 γίνεσϑαι ταχέως, πρὸς δὲ τὸ συναπολαύειν τῶν τοῦ φίλου ἀγαϑῶν καὶ 
- “ wv ~ “ἢ 

συνευπαϑεῖν σχολαιότερον. οὔτε γὰρ χαλόν ἐστιν οὔτε φιλιχὸν δοχεῖ εἶναι 

τὸ προϑυμεῖσϑαι παρὰ τῶν φίλων ὠφελείας ΠΡ δ δ: χαὶ παραχερδαίνειν " 40 
΄ \ ~ 1 Nees Qs 4? 

χολάχων γὰρ τὸ τοιοῦτον ἢ χαὶ ἀνελευϑέρων ἀλλ᾽ οὐ φίλων. | 

Δεῖ 6& χαὶ δόξαν ἀηδίας ἀπωϑεῖσϑαι χαὶ ἀποπέμπε cota ἀφ᾽ ἡμῶν. 163% 

35 εἰ γὰρ ual μὴ ἀηδές ἐστι τῷ φίλῳ τὸ συνεχέστερον Tugs ἐχείνῳ συνε- 

2 (in fine) xat Β: om. ἃ 6 ὅϑεν χαὶ B: ὅϑεν a et Aristoteles rhesis usque ad 
προϑυμεῖσϑαι ὠφελεῖσϑαι (p. 117125) a 7 τοῖς φίλοις] τοὺς φίλους ὃ 8 γίνεσϑαι 

Β: γενέσϑαι ἃ τὸ τοῦ τραγῳδοῦ] cf. Nauck frg. trag. adesp. τ0" 9 δυστυχῶν cor- 

rexi: δυστυχῶ Ba 10. ὁ ante ἀριστοτέλης inserit a 11 τοὺς φίλους ante ἐν tats 

δυστυχίαις a 21 πρὸς τὸν---φίλον (23) a: om. B 24 ἄμφω Ba: ἀμφοῖν Aristoteles 

25 ἥδιον B et Aristoteles: ἥδιστον a 29 ἰέναι a: εἶναι B 32 ὠφελείας B: ὠφέ- 

λειαν a 33 rhesis sequitur δόξαν δ᾽ ἀηδίας --- περὶ ἡδονῆς (p. 1171625—1172815) a 
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σϑίειν χαὶ συναπολαύειν τῶν αὐτοῦ ἀγαϑῶν, ὅμως ἡμᾶς εὐλαβεῖσϑαι yon 163v 
χαὶ ὑποστέλλεσϑαι μήπως δόξωμεν ἀηδεῖς. ij 

ἐνίοτε εἶπε Gta τοὺς σπουδαίους 

συνεχεῖ παρου- 
, ΄ , \ > 7 \ \ 

Gia συμβαίνει χόρος χαὶ ἀηδία. τὸ δὲ 
"ἡ , A φ , ἔν δῶ > 4 \ δ.» Ia 7 χαὶ λόγου xat ϑεωρίας χοινωνοῦντας. ἐν τούτοις γὰρ οὐδαμῶς οὐδέποτε 5 

δ᾽ ~ ΄ 

5 χύρος προςγίνεται ἀλλὰ χαίρουσιν ἀεὶ συνεῖναι χαὶ συνεχῶς συναπολάύυειν 
~ ΄ ~ » > ~ ~ ~ > 

τῶν Exdotots χαλῶν. Ap οὖν, ὥσπερ τοῖς ἐρῶσι τὸ ὁρᾶν ἀγα πη- 
τότατόν ἐστι χαὶ μᾶλλον αἱροῦνται ταύτην τὴν αἴσϑησιν. διὰ 

᾿Ζ Ἦν a a? ἣν Ἂν Ὑ \ , a to a ~ sad 7, σ΄ 

τούτων οἶμαι διδάσχει ποίοις ἔργοις χαὶ ποίαις πράξεσι τῶν συζώντων ἕπε- 
2 Ned ΑΝ 4 > σ \ / > 7 > [4 σ { 5 Ned ται ἀηδία χαὶ ποίοις οὐχ ἕπεται" nat λέγει exetvors μνηδεμίαν ἕπεσϑαι ἀηδίαν 

10 χαὶ ἀπαρέσχειαν. οἷς ἀμφότεροι ἀρέσχονται χαὶ βούλονται συνεχῶς ἐνεργεῖν. 
οἷον εἰ ἀμφότεροι συγχυβεύειν βούλονται 7 συμπίνειν χαὶ τοῦτο βουλόμενοι 10 

δ 7 

-ὖ συγχυβεύουσι χαὶ συμπίνουσι, οὐδέποτε ϑάτερος ϑατέρῳ ἀηδὴς ἔσται. ¢ 
>\ ~ / > et \ EQnr ΄ ~ ἊΝ x ΄ ~ 

δὲ τῷ μέν ἐστι μᾶλλον τὸ χυβεύειν ἡδὺ τοῦ πίνειν, τῷ δὲ TO πίνειν τοῦ 
Ἑ 

χυβεύειν. ἢ συνέχεια τῆς χυβείας ἀηδής ἐστι τῷ πότῃ χαὶ ὃ Smee: χυ- 
τ ΄ - ~ , δὰ ΄ ~ Qs δ. NN og 

15 βεύων τῷ συνεχῶς πίνοντι 7 πίνειν συνεχῶς ϑέλοντι. εἰ GS ἀηδεῖς ἀλλή- 

hots, συμβαίνει γίνεσϑαι τοὺς μὴ τοῖς αὐτοῖς ἀρεσχομένους. of δὲ σπουδαῖοι 

φίλοι τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ χαίρουσι χαὶ τοῖς αὐτοῖς ἀρέσχονται" οὐδέποτε ἀλλή- 
~ 7 - ΄΄ ~ 

hots οὗτοι ἀηδεῖς ἔσονται. ἃ usv βούλεται λέγειν, ταῦτά ἐστιν: ἐν δὲ τῇ 15 
la ~ ww») > \ » > ~ \ 5») 57 > \ λέξει τῇ ap οὖν τὸ ἄρα οὐ περισπᾶν χρὴ ἀλλ᾽ Gove. οὐ γὰρ ὡς 

> ~ 3) 7 ΄ 3, ,ὔ ~ , c 5 °¥ vO / ΩΝ ἢ 

20 ἐρωτῶν ἀλλ᾽ ὡς ἀποφαινόμενος ταῦτα λέγει, ὡς st ἔλεγεν ἤδη τοίνυν δλόν 
> Ἧς δ Ὁ - Ὑ o σ΄ ὩΣ φῦ une) - ra Ω,.7 ᾿ 
ἐστιν ἀφ΄ ὧν εἴπομεν, ὅτι ὥσπερ οἱ ἐρῶντες μᾶλλον ὁρᾶν βούλονται τὸν 

ἊἊ > , ve x Ἂν 

ἐρώμενον ἢ anode περὶ ἐχείνου ὅπως ἔχει, ὡς χατὰ τὴν ὅρασιν μᾶλλον 
τοῦ ἔρωτος ὄντος ἢ χατὰ τὴν ἀχοήν, οὕτω χαὶ τοῖς φίλοις αἱρετώτερόν ἐστι 

~ ~ > , , ΄ 

τὸ συνεῖναι χαὶ συζῆν 7 ἀπ᾿ ἀλλήλων διεστηχότας ἀχούειν χαὶ μανϑάνειν. 
- δ᾿ ~ y \ ¢ 5\ 22 ΄ > 

25 πῶς τε διάγουσι χαὶ πῶς ἔχουσιν. εἰ yap ἢ φιλία xowwvia, τὸ δὲ χοινω- 20 
\ 

vety συζῆν ἐστιν, ἢ φιλία ἄρα χαὶ τὸ συζῆν ταὐτόν ἐστιν. αἱρετώτερον 
΄ ~ ~ ~ Ἂ 7 NES ¢ 

ἄρα τὸ συζῆν τοῦ ἀχούειν περὶ TOD φίλου, ὅπως διάγει χαὶ ὡς πρότερον 
e \ Ν ~ Vv \ wo τῷ ΄ { id ~ σ 2 \ \ } he 

δια πολλῶν εἴρηται, τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἡμᾶς ὅτι ἐσμὲν χαὶ Cou 

ἐστιν. ὡς δὲ πρὸς ξαυτὸν ἕχαστος τῶν σπουδαίων οὕτως χαὶ πρὸς τὸν 
, \ S > , © wv \ ΄ ~ εν op ¢ \ » VW ec 

30 φίλον χαὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι doa xat ὁρᾶν tov φίλον αἱρετὸν ἄν εἴη. ὁρᾶν 
> \ , > > Hs c ’ Vv > ~ c , 2F Bn \ nN 

Ξ UROVTA οὐχ ξνήξχεται. ἢ παρηυσια ἀρὰ AVTOV αιἰρξτη: SC FS χαὶ TO 

25 or O7 - 

oOo. o 

σ \ ‘ c ~ > ΄ 

STETAL τὸ “ἢ ὁρᾶν, AKOVELY 
~ ς ~ , e 

ἂν αὐτόν ἐστι χαὶ αἱρετωτέρα τὴς ἀπουσίας ἡ 

[ὩΣ ποτε πῶς ποτε διάγει. ἢ δὲ ἐνέργεια γίνεται αὐτῆς ἐν τῷ συζῆν. 
> 

—™ 
ἐνέργεια τῆς αἰσϑήσεως, τουτέστι τοῦ ὁρᾶν τὸν φίλον, γίνεται ἐν τῷ 

35 συζῆν χαὶ συνδιάγειν ἐν τῷ αὐτῷ, οὐ μὴν ἐν τῷ ἀπεῖναι χαὶ μὴ συζῆν. 

elxotws ἄρα τοῦ συζῆν ἐφίενται. τὸ γὰρ εἶναι χαὶ τὸ ζῆν αὐτοὺς τοῦτο 

οἴονται εἶναι τὸ συζῆν δηλονότι. χαὶ εἴη ἂν ὁ συλλογισμὸς τοιοῦτος" 
\ Ὁ a Ld 2 — Ἁ + ᾿ \ a a ν \ ean Vv = Ὁ ΨΚ ὦ 2 Εν 

αἰρξτὴν εστι τὸ εἰναι χαὶ Ξ-Ὴν. τὸ ξινᾶι χαὶ ΚῊν OlovTat UTADYSLY cy τῷ 

ἕξ - » - SS ΄ > ~ . 7 
συζῆν. αἱρετὸν ἄρα to συζῆν. ἢ χαὶ οὕτως" αἱρετόν ἐστι τοῖς σπουδαίοις 

~ > ~ ‘oe ~ ~ 

40 τὸ εἶναι χαὶ ζῆν, τὸ ὃὲ εἶναι χαὶ ζῆν ταὐτὸν εἶναι νομίζουσι τῷ συζῆν. 

10 ἀρέσκονται, del. in principio ἀπ B: ἐπαρέσχονται a 11 εἰ seripsi: ot Ba 15 ef 

δὲ B: ἐπειδὴ a 17 καὶ ante οὐδέποτε inserit a 30 ὁρᾶν B: τὸ ὁρᾷν a 33 αὐτῆς 

Ba: αὐτοῖς Aristoteles 36 αὐτοὺς B: αὐτὸ a 
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αἱρετὸν ee τοῖς σπουδαίοις τὸ aN χαὶ ὁπότε ἐστὶν Exdotots τὸ 163v 

εἶναι ἣ οὗ πὴ αἱροῦνται τὸ ζῆν. ot μὲν οἰόμενοι, ὅτι οὐσία ἡμῶν 
χαὶ ὅλως τὸ εἶναί ἐστι ζωὴ χατὰ νοῦν χαὶ ϑεωρίαν χαὶ τούτου χάριν, 

ἤτοι πράξει χαὶ ϑεωρίᾳ διατελεῖν γεγόναμεν, xa? ἑαυτοὺς χαὶ μετὰ τῶν 

5 φίλων πραχτιχῶς χαὶ ϑεωρητιχῶς ζῆν βούλονται χαὶ τῆς τοιαύτης ζωῆς 
ξ ~ b) , Ἀ ied μ) \ ἊΣ “Ὁ Io/ ee, = δλιχῶς ἀντέχονται χαὶ οὕτως ἔχοντες χαὶ οὕτω βιοῦντες οὐδέποτε ἀηδία 3 

» > ia 3X 9 Qw Ὑ \ ὟΝ ΄ ΄ , σ 

αὐτοῖς εγγίνεται GUGE ATOMS ξχουσι ΠΡ στ aa 0 0 Baris, OTL 

TO εἶναι ee ἐστιν ἐν τῷ ἐσϑίειν χαὶ πίνειν χαὶ χυβεύςξ ιν ἤ τι TOLOUTOY 

ON] ποιεῖν, οὗτος δὴ πάλιν μετὰ τοῦ τοιούτου φίλου συνδιάγειν αἱρεῖται. ἐσϑίειν 
\ ΄ \ ΄ Qs Nyce. ~ σ΄ Ἃ g > ~ ~ 

10 xat πίνειν χαὶ χυβεύειν ϑέλοντος, χαὶ ἁπλῶς OTEp ἄν ἕκαστος ἀγαπᾶ τῶν 

τῇδε, τοῦτο χαὶ τὸ εἶναι αὐτοῦ οἴεται χαὶ τούτου χάριν συνημερεύειν χαὶ 
~ ‘ ~ vw ~ 

συζῆν αἱρεῖται μετὰ τῶν φίλων. χαὶ ἔστιν ὁσημέραι πολλῶν ἀχούειν 
’ “Ἵ mee A 5 \ 2 C , , NS ἘΞ δ - δ. ἊΝ » = I~ 

λεγόντων. ἢ ζωή μού ἐστι τὸ ἐσϑίειν τοιάσδε τροφὰς 7 τὸ ἔχειν τόδε τι 

ἢ πράττειν ἣ ποιεῖν τάδε τινά. χαὶ διὰ τοῦτο συζῆν αἱροῦνται χαὶ συνεῖ- 40 
, 

15 vat μετὰ τῶν τὰς τοιαύτας ζωὰς ἀσπαζομένων χαὶ οἰομένων εἶναι τὴν 
ί οὐσίαν αὐτῶν τὸν τοιόνδε βίον, οἷον τὸν ἀπολαυστιχὴὸν 7 χρηματιστιχὸν ἢ 

σώφρονα χαὶ σπουδαῖον. εἰ γάρ, ὡς εἴρηται, τὸ συζῆν αἱρετόν, τὸ δὲ συ- 
ἊΣ \ Ἁ wv ie 2 Ὑ + 5 Lan ~ = μ᾿) ce ΄' \ Ὁ = 

ζῆν to σὺν ἄλλῳ Cry ἐστιν ovtt οἷος αὑτῆς, τοιοῦτος ὃ ὃ φίλος χαὶ ὡς 
yv i: a iA Ὅς ᾿ς \ Pape | \ ‘3 ΄ per > , > 

ἔχει δι᾿ ἃ συζῶσιν οὕτως xat αὐτοὶ xat at φιλίαι αὐτῶν ἀγαϑαί εἰσιν, ef 
xi ΝᾺ ~ \ Ss ~ \ 6 , >) ~ ~ 4 5 / σ 

90 δὲ φαῦλαι χαὶ αὐτοὶ φαῦλοι χαὶ at φιλίαι αὐτῶν φαῦλαι χαὶ ἀβέβαιοι, ὅτι 

χαὶ Ov ἃ φιλοῦσι φαῦλα χαὶ ὅσον ἂν συζῶσι χαὶ τ ἀλλήλοις 45 
‘ 

> 

τοσοῦτον μοχϑηροὶ γίνονται. 7 δὲ τῶν ἐπιειχῶν φιλία ἐπιειχὴς χαὶ ee 

συναυξανομένη ταῖς ὁμιλίαις: ταῖς γὰρ καλλίσταις mane χαὶ ἐνερ- 

yelars συναυξανομένης τῆς ἀρετῆς, συναυξάνεται χαὶ ἢ φιλία: συναυξάνεται 
Ὧν ~ ς , Ne ΄ ΄ 5 , ~ > 25 δὲ ταῖς ὁμιλίαις, διότι πάντων αἱ ἐπιδόσεις ταῖς ἐνεργείαις γίνεσϑαι πεφύ- 

χασι᾽ τούτου τε οὖν ἕνεχα συναυξάνονται χαὶ τοῦ διορθϑοῦσϑαι ἀλλήλους. 
>} 4 \ 3 > ~ \ ie δ ‘ > , » ἀπουάττονται γὰρ ἀπ᾽ ἀλλήλων χαὶ ἐπισπῶνται yas eae ἀλλή- 50 

> v \ \ > > ΄ \ - λων ἔργα χαὶ τοὺς λόγους οἷς ἀρέσχονται χαὶ ὧν ἕνεχα φίλοι εἰσίν. 
ς 3) “ἐσθλὰ μὲν γάρ. φησίν ἢ ποίησις, ἀπ᾿ ἐσϑλῶν. ὥστε χαὶ ἀπὸ τῶν φαύλων 

80 φαῦλα ἀπομαξόμεϑα χαὶ ἀποϑησαυρίσομεν. ὧδε μὲν οὖν πεπλήρωτα! τὸ 
is ~ Ἢ: ~ Ἢ , \ ς > τ ΤΩ] 
ὦτα τῶν ᾿Ηϑιχῶν Νιχομαχείων χαὶ at εἰς αὐτὸ σχολαί. | 

1 ὁπότε Ba et Arist. cod. Kb: 6 ποτ΄ Arist. codd. LbOb: ὅτι ποτ΄ Arist. vulg. 4 xa? 

ἘΝ nat χαϑ' ἃ 10 ϑέλοντος Β: ϑέλοντες ἃ 15 μετὰ τῶν Β: om. ἃ ἀσπα οὐ ἢ 

B: ἀσπαζομένοις a οἰομένων B: οἰομένοις a 21 φαῦλα B: φαῦλαι a 

22 φιλία B: φίλων a 24 συναυξάνεται (prius) a: συναύξεται B 29 φησίν B: 
> om. a ἡ ποίησις] Theogn. 35 91 σχολίαι a 



TOY AYTOY ΕἸΣ ΤῸ Καὶ TQN AYTQN HOIKQN. 104: 

Τὸ παρὸν BEN, ὃ Géxatov ugv ἐστι τῶν ᾿Πϑιχῶν Νιχομαχείων. 
Κ' δὲ ἔϑος τοῖς ἐκ τοῦ eee ἐπιγράφειν. - τελευταῖόν ἐστι τῆς 5 

΄ > ’ 2). ΄ X 

τοιαύτης πραγματείας. ἐν déxa yap βιβλίοις ὁ δαιμόνιος ᾿Αριστοτέλης τὴ i 
~ ~ 

ὃ παροῦσαν ἐπεραιώσατο ΠΡ δἰ τα 6 ἐν αὐτῷ, τίς ἐστιν 6 ἄχη. 
\ 

ν 

ἱ 
ϑινὸς ἄνϑρωπος χαὶ τίς ἢ πρέπουσα αὐτῷ ζωή ὅτι ἴ χατὰ νοῦν διαγωγή. 

ἥτις χαὶ ee ἂν εὐδαιμονία χαλοῖτο. διττὸς γὰρ ὃ εὐδαίμων. 6 τε 
πολιτιχός, ὅστις δεῖται χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ἀγαϑῶν. ὅπως ἀνεμποδίστως 10 

ἢ, χαὶ 6 τῇ ϑεωρία τῶν ὄντως ὄντων μάλιστα προσανέχων. ἀλλὰ 
Ἁ Ἂν Cre 5 \ νι mG 

10 περὶ μὲν τοῦ πολιτιχοῦ εὐδαίμονος φϑάνει πολλὰ εἰπεῖν, περὶ ὃξ τοῦ ϑεω- 
. ΄ ’ ‘ , 5 

ρητιχηῦ ἐν τῷ παρόντι. χαὶ ἐπειδὴ ἢ πολιτιχὴ εὐδαιμονία ἐνέργειά ἐστι 
ea ~ , 5 εν “᾿ Sy e 

wv) Ὡς XAT Zp DET TV ἐν βίῳ TEAELW WE 700 νῃς 7 οὐχ ανξεὺ 7, δηνῆς ζ, ὡς 
τ ΘΖ, i ‘ ry i ‘a i 1 j 

ἊΑ 

ἀξμαϑήχαμεν. τί δεῖ ἘΠ τῆς χατὰ ϑεωρίαν εὐδαιμονίας ὑπονοεῖν, ἄρα 
σ C = ~ RS eo \ ~ ΝΣ ae re ΡΟΝ ΒΝ 
ἔπεσϑαί τινα ἥδονὴν τῇ νοερᾶ ταύτῃ ζωῇ χαὶ τῇ πρὸς τὰ ἀεὶ ὡσαύτως 15 
»ν 2 s 

15 ἔχοντα ἡμῶν ἀνατάσει. ἢ ὄχλ οὐ γέμειν χαὶ ταραχῆς χαὶ μεστὴν ἀηδίας 
ὙΠῸ : 

ὑπάρχειν; μὴ οὐ ϑεμιτὸν εἴη τὴν κατὰ νοῦν ζωὴν ἀνήδονον οἴεσϑαι" 
" ~ wv “ 5 7 ΄ ~ ~ ~ 

ust) ἡδονῆς apa 7 οὐχ ἄνευ ἡδονῆς. εἰ γὰρ tats χαλαῖς npey πράξεσιν 

ἕπεται ἡδονή. πολλῷ μᾶλλον τῇ τῶν ἐνεργειῶν ἀρίστῃ, τῇ περ ρὶ τὰ νοητὰ τοῦ 

νοῦ διατριβῇ, ἐπαχολουϑήσει χαὶ τοσούτῳ μᾶλλον χαλλίων. ὅσῳ χαὶ ϑεω- 

20 pia πράξεως τιμιωτέρα. ἐπεὶ οὖν καὶ αὕτη ἢ τοῦ νοῦ ἐνέργεια well’ ἢδο- 

vis, χαὶ ἴσασιν ὁποίας, ὥς φησιν ὃ [Πλωτῖνος, οἱ ἐνηργηχότες. ἀναγχαῖον 20 
πρότερον περὶ ἡδονῆς ἐπισ Spaniel, τί ἐστι χαὶ ὁποῖόν τι διά τε τοῦτο 

χαὶ διὰ τὰς λοιπὰς αἰτίας, ἃς αὐτὸς ἐπάξει. ci’ οὕτως περὶ τῶν προχει- 

μένων διελϑεῖν. 

1 τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ χάππα τῶν αὐτῶν ἠδικῶν: περὶ εὐδαιμονίας ϑεωρητικῷ πρεπούσης B: 

ΕΥ̓ΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΊΟΥ NIKAIAY ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΕἸΣ TO AEKATON TQN TOY 

APIZTOTEAOYS HOIKQN NIKOMAXEION a (ἐξήγησις τοῦ κάππα τῶν ἠϑικῶν Vat. 520) 

13 μεμαϑήχαμεν] A ὃ p. 109825 ¢ Vat. 320: ὅτι Ba 15 ἀνάτασει B: 

ἀναγκαῖα a γέμειν B: γεμὴν a 21 Πλωτῖνος] cf. VI, 9,9 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 34 
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Μετὰ Ὡ- [ὩΣ ()“ A 2 a 2 p. 1172419 

- τὰ y ” 

To vows 7 διὰ φιλόσοφο 
/ > e 

wsy ἐστιν ἢ 
o> ‘ ΄ - 

ἢ 7O0v7, ϑξερης της 

‘ ι 

γείαις ἐπισυμβαίνουσα, ἴσως de 

νατόν ἐστι χαὶ δίχα τῶν ἐπι 

ἕπεται τὰ TOMS συμπτώματα. 

10 χαὶ ἄνευ τῶν ἑπομένων αὐτῷ 

τῶν ἄλλων. χαὶ ε 

Uy μέρος αὐτῆς ἐστιν, ἀλλά 

δοχεῖ συνῳχειῶσϑαι τῷ 7 

εὐλάβειαν τὸ ἴσως τέϑειχεν. 
5 ~s 5 ΄ 

ἀναγχαῖόν ἐστιν. ηὐλαβήϑη — σι 

τὴν εὐλάβειαν ἀντὲ τοῦ ἀνάγχη τὸ 
\ ~ > ~ 5 / 

TEOL τῶν ZOSTWY FZUOOTEDWMY 

/ 

τῶν τοῦ λογιχοῦ λέγοντι περὶ 
5 > > ‘4 ~ 

λεγομένοις. ει γὰρ OLXELA τῇ 

90 αἱρούμεϑα χαὶ διώχομεν, οὐχ 

τ > ~ > > - \ 
DVO KT περὶ ἡδονῆς ξειπξιν. αἀναγχαιϊιην γάρ 

PW ae πὰ Ἐπ ree) Bis ΄ Qt 5 ξξ ὧν τὸ ὅλον τοῖς Bovdougvors watery 

συμβαινόντων 

ὑδαιμονίας οὐσίαν δίχα τοῦ τινώσχειν 
- ’ >) ~ 

τ τῶν συμβαινόντων αὐτῇ. 

NICOM. X 1 [Arist. p. 1172219—23} 

© - ro) ~ > -A ὩΣ o κοὶ < . -- o ὠ» ~ 
= \ ie ~ Vv 4 

τερὶ FOOVAS LOWS ETETH 

ee pia cerry A κι pe ΄ Ἃ aa 

πεν εὐλάβειαν ἣ ἐνδειχνύμενος, ὅτι εἰ 27 
\ ~ Ve 

ἀρετῆς, ὡς χαὶ τοῦ ἵππου τὸ ἄλογον, οὐχ 
7 

εἰδέναι τὰ 
\ as 

TO OhOY, χαλως ὅτι TOTS Ἔστιν. 
OD a2. > ’ ‘ ~ ee 

G οὐχ ἔστι μέρος ἀλλ᾽ οἷον σύμπτωμαά τι χαὶ σχιὰ ταῖς χαλλίσταις ἐνερ- 30 
΄ SEEN Siew > \ ry 

NEYELY TEOl DUTT Ss. οιᾶ τι ἰσως: 
~ + 
1 

DN / > 

OLOTt οὐ- 

υανϑάνειν τὰ πράγματα. οἷς 

δυνατὸν γάρ ἐστι γνῶναι τριταίου φύσιν 

συμπτωμάτων, χολεμεσίας χαὶ ἱδρῶτος χαὶ 
ὔ 

τί ἐστιν ἥδονή, εἰ 

μάλιστα {ap 
? 

Evel ἡμῶν. διὰ τούτων φαίνεται. ὅτι δι᾿ 85 
> ~ \ Nie NN εν a 

ELTELY {4p ξόξι μξτα οξ ταῦτα περὶ TG0VTsS 

χαὶ διὰ ταύτην 
Υ = /Q. Ne >i > ΄ - 

Lows τεῦειχεν. ὅτι GE ἀναγχη τῷ 
~ >) , ~ ~ 

τῶν τε ToD ἀλόγου μέρους τῆς ψυχῆς χαὶ 
> >» 5 ~ ΄ - 

YGOVTS ξίπειν, δηλον τοῖς ἡ ρος ὑρ τς τοις 

οἰχείαν ἅπαντες 
» "ν 

“5 \ ΄ 

φύσει μῶν ἐστι χαὶ ὡς 
v 

U σως αλλ ἀνάγχη γινώσχειν τί πότ᾽ ἐστι 40 

τοῦτο ὃ συνῳχείωται τῷ γένει ἡμῶν χαὶ οὕτως οἰχειότατ Ov ἐστιν. ὡς πλξον 

ἣν, 

τῶν ἄλλων τῶν συνῳ 

πᾶσϑαι: δι᾽ 
/ >) S/o 

νεοὺς OLAXLC OYTES 
~ 

τῷ σι 
‘ 

\ > s ἊΝ 
τοὺς AULEVES TOLWGOL 

oc \ ΄ ΄ σ - 5 - Ὁ) 

οὕτως χαὶ οἱ VEOL WOTED ἐν λιμένι ταις αρεταις οι 
: 

’ 

αὖτ οὺς ἥδεσθαι οἷς Get χαιρξιν χαὶ λυπεῖσ 

, 

χυβέρνησίς ἐστι πρὸς λιμένα, 
“: \ , δ 5 ~ ot 

30 τὸ YALNStY χαὶ λυπεισ 
wae ᾿ τὶ A A 

Tous ἀρετὴν τὸ χαίρειν ὁ 
1 ‘ i ΟΞ ! 

Vv > ΄ ε > > ~ 
ἄρετην. ὡς εἰ ἔλεγε, δοχεὶ 

/ / 

υξγιστα σύντελξιν τὸ χαιρειν 

Ν a Re τ παῖς = ne ~ τοῦτο πρόσϑεν. τὸ δὲ διατε 
4 2 2 aN ah ios ¢ a ~—— ts ne a NX 

35 ἰσὸν SOT τῳ ταυτα. Ἢ TO0V7, 

p ~ + ~ » 5 \ > ~ ~ ΄ > ~ 
Coy μῶν. 90 YOO Sv τῇ παιδιχῇ OSOE εἴπειν 

\ 

πούμεϑα, χατὰ 6& τὰς ἄλλας 
~ > ~ > ~~ ap Vw A 4 ἋἊ ὩΣ > 

γῆς διατελοῦντες: οὐ δῆτα, ἀλλὰ μέχρις ἂν ὦμεν ἐν τῷ 

, 
1 rhesis usque ad παρετέον εἶναι (p. 

iterat B 32 πρὸς B: πρὸ a 

ἣν οἰχείωσιν χαὶ ἀγάπην αὐτῇ, qs 

ἡδονῇ xat λύπῃ. ἔστι OF τὸ οἰαχίζοντες 

περιαγόμενα χαὶ οὑτωσὶ 

ε ΄ 5 lig 

ἡλικίας ἀτρεμί Couey 

> ΄ 

χειωμένων ἡμῖν ἐπιδιώχεσϑαι παρ ἡμῶν zat ἀγα- 
~ . Le 4 ‘ 

s TOALOSUELY pearls TOUS 
» 4 >! Ἁ 

ταῦτον 

> awa sae \ ne ~ ΄ \ > \ ~ \ ~ \ 

τῷ απευϑύνοντες χαι χυβερνωντες" ως γάρ aad τῶν οἰάχων τὰ πλοῖα προς 

Gtevivvousva διασώζεται. 45 

ἡδονῆς. τὸ yao ἐϑίζειν 

Jot μὴ πράττοντας ἃ Ost πράττειν 

τὴν ἀρετήν. ὥσπερ δὴ πρὸς χαχίαν ὁδός ἐστι 

μέγιστον δή, φησίν, χαὶ πρὸς τὴν τοῦ 
lane > \ > 5 \ 
ϑους ἀρετὴν εἰπὼν αὐτὴν τὴν 

πρὸς τὴν τῆς ἠϑιχῆς ἀρετῆς χτῆσιν 
YY g/g = χαὶ δέδειχται 50 

τοῦ βίου 

δηλονότι χαὶ 7 λύπη. συμπαρεχτείνονται τῇ 

ἡλιχία τ" χαὶ λυ- 
cn ᾿ - 

ἄλυποι χαὶ χωρὶς 760- 104» 

τετρημένῳ τού- 
͵ 

1112 420) a 16 τὸ Β: τῷ ἃ 

94. πρόσϑεν] Η 12 p. 115201] sqq. 
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MICHAEL. IN ETH. NICOM. X 1 [Arist. p. 1172.4298--- 55] 5 

(ἢ “ 
΄ τέλος V6 — e> - \ a = tote tal co > 

πίϑῳ, τῷ σώματι, ἥδονῇ xat λύπῃ μεριζόμεϑα, ὑπὲρ ὃ 
, + ~ \ \ 

dastar, τίνες εἰσί, χαὶ μὴ παρελϑεῖν τὴν περὶ τούτων 

παντὸς τοῦ βίου ῥοπὴν ἔχοντα χαὶ a] μὴ ς [Ὁ] R = on = R a [0] <> Oo = ov — a R ς a R Θ 

ὲ τὸ δύναμιν ἔχοντα ἜνΑ ρυνηνευτιχὸν τοῦ 

πὴν ἔχοντα. δύναμιν γὰρ ἔχουσιν at χάλλισται τῶν ἡδονῶν χαὶ af 

λῦπαι τῆς τῶν χαλῶν ἀπραξίας ἀναγχάζειν πρὸς ῥοπὴν χαὶ ὁρμὴν τῆς εἰς 

ἀρετὴν “at εὐδαιμονίαν φερούσης ζωῆς χαὶ διχγωγῆς. εἰ δὲ τοῦϑ᾽ οὕτως 
~ 

ἔχει. Get γινώσχε! ν τίνα τῶν ἡδέων χαὶ hor τηρῶν συνεργὰ τυγχάνει πρὸς 

΄ ΄ ν᾿ . ἀρετὴν χαὶ τίνα πρὸς ταύτην ἐμπόδια χαὶ μὴ σπεύδειν ἀλόγως πρὸς 
ἅπαν ἡδὺ χαὶ φεύγειν ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ, ὥσπερ νῦν ποιοῦσιν ἀχρίτως 

πρησπίπτοντες τοῖς ἡδέσι.- χαὶ φεύγοντες τὰ λυπηρά. 

p. 1172227 Ἄλλως τε χαὶ πολλὴν ἐχόντων ἀμφισβήτησιν. 

on 
ete, Va OA \ > / SP VY ΄ \ = ~ ~ 

Kat OL τας SlO7USY ις ATLAS SOEt, φησι, περι 7, OVS σχηπεῖσϑα tl, = 
5 o ἊΝ \ \ \ 5 a \ > —2 

YRLOTH. OF χαι TOUS AZUL ισβῚ ἡτοῦντας λό: Ἰοὺς πέρι αὐτὴς χαὶι τἀναντία χατ 

a τες eee Δ ei gate ὡς 
αὐτὴ ςξ ξΞπιφξερηντας. “000605 υὲν γὰρ τὴν ΘΟῊΝ TAUTOV WSTO ταγαῷ " 

Ἁ \ 

© my ov —4 ~ fj 
< γὰρ ἀρχὴν χαὶ αἰτίαν πάντων τῶν ἀγαθῶν ἐτίϑετο (ws οἱ τὰς 

\ \ 

ι -ο oO, Ox 2 wy 
P| 
πρεσβεύοντες τὸ αὐτοζῷον τῶν ζῴων χαὶ τὸ αὐτοὸν τῶν ὄντων χα 

~ TG , \ \ ΟῚ Ἀ -ν ~ cof ΡΣ 

τὸ τ τωρ τῶν ἀνθρώπων χαὶ τὸ αὐτοχάλλος τῶν χαλῶν), οἱ ds ἐξ 
v ~ 

ἐναντίας φαυλότατον αὐτὴν ἔλεγον. xat of μὲν λέγοντες αὐτὴν ταὐτὸν τῷ 
5 Q~ > = ‘ - Qs e art Ξ =_ ΄ 

ἀγαϑῷ ἀπεφαίνοντο τοιαύτην λόγοις τισὶ πεισϑέντες. of ὃὲ λόγοι τοιοῦτοί 

τινές εἰσι. τῆς ἡδονῆς πάντα ἐφίεται: οὗ πάντα ἐφίεται ayabov: ἣ ἡδονὴ 
Qs ΄ > , 2 fen s 3) > pee. δ > (aes ey | Vy 

doa ἀγαῦϑόν. πάλιν, οὗ πάντα ἐφίεται (αὶ τς εἴ Ot αὐτὸ χαὶ οὐ δι ἀλλο 

τι ἀγαθόν: τὴν δ᾽ ἡδονὴν ζητοῦσιν αὐτὴν δι᾿ αὐτήν: ἣ Tov) ἄρα ἀγαϑόν. 
~ ον ΄ a? wy 4 > e v Nes πὰ 

πλοῦτον μὲν γάρ τις dt’ ἄλλο τι αἱρεῖται, οἷον ὡς ὄργανον διὰ τὸ ἐνεργεῖν 

ἀνευποδίστως τὰ χαλά, ἀλλὰ χαὶ τομὴν χαὶ χαῦσιν χαὶ φαρμαχοποσίαν διὰ 

ὑγίειαν χαὶ τείχη χαὶ οἰκίαν διὰ φυλαχὴν χαὶ σχέπην, τὴν ἡδονὴν δὲ Or 

αὐτήν. τέλος ἄρα τελιχώτατον ἢ ἡδονή, τὸ G2 πάντων τῶν τελῶν τέλος 
ι \ ΄ r > Ω 7 ¢ e9 ya > > Χ Ὁ \ 

χαὶ τὸ τούτων τελιχώτατον ταἀγαϑόν, ἢ Toovy ἄρα τἀγαϑόν. εἰσὶ ὃξ xal 
\ 

ἕτεροι πολλοὶ λόγοι πιϑανῶς χατασχευάζοντες τὴν Τ νὴ, ταὐτὸν οὖσαν 

τῷ αὐτοαγαϑῷ, ods ἐρεῖ προϊών. οἵ δὲ λέγοντες φαυλοτάτην τὴν ἧδονὴν 
e543) ~ 

οὐ λόγοις πεισϑέντες πιϑανοῖς οὕτως αὐτὴν ἔλεγον, GAN δρῶντες τοὺς πολ- 
αὐτὴν ἀμελοῦντας τῶν χαλλίστων χαὶ ϑέλοντες ἀπαγα- 

> 

ὁονὴν ἀπεμφαίνονται, εἰ χαὶ μή ἐ a “-ἢ 
’ n 

τι φαυλότατον. de 
~ wv > > - 7 

Ov. τοὺς φαύλους ἀπὸ τῆς ἡδονῆς αγξεῖν εἰς TOUVAYTLOV, ὥσπερ 
- 

= 
τὸ" - 

0) ~ [Ὁ] 

{ ᾿- ἈΚ ταν, A ENS ΄ \ > Ee ἥν πὰ en ee Pea \ ΟΣ OR A ... 

χαὶ τοὺς ὕρασεῖς ἐπὶ δειλίαν χαὶ τοὺς πλεονέχτας ἐπὶ τὸ yO ὅλως Aau- 

1 ὑπὲρ δὲ Β: om. a ὃ δὴ Β: δὲ ἃ 0 ἀπραξίας B: εὐπραξίας ἃ 7 χαὶ 

15 

δὲ 

τες 

δαιμονίαν Vat. 920: εὐδαιμονίας Ba 12 rhesis oe ad τὸ μέσον (p. 1172433) a 
22 χαὶ ἐπιφέροντας a: ἐπιφέροντες B 20 ἀπεφαίνοντο B: 

om. B 23 αὐτὴν B: om. a 30 αὐτοα ane I 

a: corr, ex ὁρῶντας B 

34* 

ς 
~ " > ΄ cr ~ ~ 5 

ἧς πρὸς αὐτὴν ἀσχέτου ῥύμης χαὶ φορᾶς τῶν φαυλο- : 
70 

51 

τούτων 164 

10 

15 

20 

25 

πεφήναντο ἃ 22 χαὶ (prius) 
> 
} αὐταγαϑῷ a ΕἾ ὁρῶν- 
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βάνειν χαὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι τὸ μέσον χαὶ τὸ 

οὕτω γὰρ 
> DALY, pA \ 9) 9 ΄ὔ Wy C A ip AME pe 

Gover ἀγόμενοι ἐπὶ τὸ υνηδ᾽ ὅλως χαίρειν ἐλῦϑοιεν ἄν ἐπὶ τὸ 
> 

τὸ χαίρειν χαὶ ἐνηὸ 

ἔλθοιεν ἂν ἐπὶ τὸ υέσον, ἤτοι τὸ σύμμετρον. 

ὄεσϑαι οἷς det, οἱ δὲ ὕρασεῖς ἐλ κόϊβογαι ἐπὶ 

MICHAEL. IN ETH. NICOM. X 1 [Arist. p. 117288---85] 

΄, C4 ΄ . 

σύμμετρον ὑπερβαίνουσιν- 104ν 
ς ΄ 

οἱ μὲν γὰρ φιλή- 
\ τῷ De ela 

μξσην. ἧπερ εστι 

Ὗ 

é n SyaeN \ ΄ 2 5 \ ς ΄ ΄ ἄς 
5 ϑοιεν ἂν ἐπὶ τὸ μέσον. τὴν ἀνδρείαν, χαὶ οἱ πλεονέχται ὁμοίως ἐπὶ τὸ δί- 

χαιον. οὐχ ἂν δὲ oe τις δυνήσεται τὸν φιλήδονον ἀπὸ τῆς dele 

ἢ tov πλεονέχτην ἀπὸ τῆς ἁρπαγῆς μὴ φαυλότατόν τι πρᾶγμα ἀποφαινό- 
X es x Bl οὶ f x ἊΝ \ C “2 σ >) ‘ ΄ 

wEvns τὴν ἡδονὴν ἣ τὴν ἁρπαγὴν ἣ τὴν ὑπ τς ὥστε “dv μὴ φαυλό- 

τατόν ἐστιν % ἥδονή. δεῖ αὐτὴν φαυλότατον λέγειν τὸν μέλλοντα ἀγαγεῖν 

10 ἀπ᾿ αὐτῆς τοὺς φιληδόνους. ; 

> 

Μήποτε δὲ οὐ χαλῶς 

πάϑεσι χαὶ Ξ we 
εν Tots 

To 

υηὃὲ φαῦλόν ἐστιν 

frets area CANE λέγειν. ica ὧ 

_ or 

΄ p} ἈΝ \ 

yap ἔστι χαλὼν TO 
~ 5 A Ἁ s ~ 5 ~ ~ 

τοιοῦτον, ἀλλὰ χρὴ διαιροῦντας, εἰ τῶν πολλαχῶς 

ὁσαχῶς λέγεται χαὶ τίνα τῶν ὑπὸ τοῦ ὀνόματος 

ὠφέλιμα ἐστι χαὶ τίνα φαῦλα ἣ βλαβερά εὐϑὺς 

20 τῶν ἀχολάστων χαὶ χυβευτῶν χαὶ 

φαύλη χαὶ βλαβερά ἐστιν, ἥτις ὁ οὐδὲ 
~ τὶ , ~ 5 ¢ ~ Cc at 

τοῖς ἀγεύστοις τῆς ἀληϑινῆς. ἢ ὃξ 

χαὶ τῇ 
> tye π \ ᾿ = ὌΝ δι τὰ 

ἀσπάζεσϑαι χαὶ σπουδῇ υξταδιώχειν. 
5 ,ὔ [Ὁ 

ἀποφαίνεσθαι 
5 

(Ea χωλύειν ἐστὶ χαὶ ἀπο tye γ ἀπὲ 

τί οὐ χαλόν ἐστι τὸ ἁπλῶς φαυλίζειν 

hov γὰρ πιστεύομεν hich \ 

στοὺς τοὺς Adyous, GAN οὐχ οἱ λόγοι τὰ πράγματα 
,ὔ ~ , 

30 φιλαργυρία φαῦλον 
ry ry | ‘ ry 

᾽ὔ 

ὃεν τὸ νόμισυα, τίς ἂν τούτῳ 

ταῖς ποᾶξεσ 

ΟΣ ΠΤ 

Ur, ἁπλῶς φαῦλον ἁπλῶς ἀποφαίνεσθαι, 

τῶν ὄντων ϑεωρίᾳ ἀρίστη τε 

. Vs 
πλημμελὲς xat οὐχ εὔλογον. ἐν | 

τοῖς πράγμασι τῶν λόγων: τὰ γὰρ π 

ἐστιν. tv? ὁρᾶται συλλέγων παντὶ τρύπῳ 

ων πιστεύσειεν. 

w , Lo \ \ 

τοῦτο λέγεται. οἱ Yap περὶ τῶν 40 

t λόγοι ἧττόν εἰσι πιστοὶ τῶν 

χαὶ ἐχφαυλίζειν, χἂν un ψεχτὸν 47 

dusivo, πρὸς ὃ ἐπιρρεπεῖς ἐσμεν. οὐ χαλῶς λέγεται. οὐ 

ὡς ἁπλῶς ἐστι 

λεγομένων ἐστί, διδάσχειν 
σημαινομένων ἀγαϑὰ 7, 50 

> \ σ id \ 

ἐπὶ τῆς ἡδονῆς, ὅτι ἢ μὲν 
΄ ΟἹ / 

usvats χαὶ ἀσελγείαις προςχειμένων 
ΝΛ, > δὴ en X > \ , 

χυρίως ἐστὶν ἡδονὴ ἀλλὰ φαινομένη 
- > > , 

ταῖς “at ἀρετὴν ἐνεργείαις ἑπομένη 
. \ D1) IG RF = Ἃ = £3 ΄ an A ae Ἀ 

χαὶ ἀληθὴς ἐστιν ἡδονή, ἣν χαὶ χρη 
~ XY ay ΟΥ̓Δ Ἀ a) id \,~ | 

TOUTO UEY OF AAAOY, TO ὁ ATAWS | 

τὸ γὰρ ἁπλῶς ψέγειν τὴν 165 
~ Ye cp ~ ΝΥ ΝΑΙ 

τῶν χαλλίστων ἡδονῶν. χαὶ διὰ 

τὸ μὴ ἁπλῶς φαῦλον ἐπήγαγε. wah- 

0 πράγματα ποιεῖ πι- 
2 ΄ σ ΄- 

εἰ γάρ τις λέγοι, ὅτι ἢ 
, 

TAYTO- a 

ὅτι φαῦλόν φιλαρ- 
ε εν - Ξ csr > 

yoota; ὡσαύτως zat ὃ λέγων τὴν ΠΕ φαῦλον, εἶτα ῥέπων πρὸς αὐτὴν 

ἐξ ὧν πράττει ἀγαϑὸν πὸ, εἶναι ἐνδείχνυται, χαὶ οὐχ ὁποῖον λέγει. ὥστε 
΄ 5 ΄ ἣΝ 

αἱ nee βεβαιοῦσι τοὺς λόγους, GAN οὐχ οὗτοι τὰς πράξεις. λέγει δὲ 
ch πάϑη usv ἡδονὰς λύπας, φιλίας 

co fe \ ΄ 

ἐνεργείας ὕβρεις ἁρπαγὰς Truss, χαὶ 

3 ἀγόμενοι corr. ex ὀρεγόμενοι B: 

10. φιληδόνους B: 

117308) a 14 
ἐέγειν χαχὸν ἃ 

et φαυλοτάτη a 
2 Δ an ἐπέλθωμεν (p. 

μένων ἃ 

ξἴρηται περὶ τούτων 

πορευόμενοι a 7 οὐ 8 

Ψέγειν a: 

πολλάχις ἐν τοῖς 

φαυλύτατον Β: φαυλοτάτη 

φιλήδονας ἃ 11 rhesis usque ad ἡδονῆς 

φεύγειν B 20 προσκειμένων Β: προχει- 

32 ῥέπων Β: ῥέπει a 90 φιλίας 
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, ao , Ce! ~ ‘ \ > 

προτέροις βιβλ ἴοις. ὅταν τοίνυν οἱ λόγο! μὴ συμφωνῶσι τοῖς χατὰ τὴν 1θὅτ 
ly ΄ , 

αἴσϑησιν, TTOL τοῖς πραττομένοις OW ἡμῶν τῶν λεγόντων αὐτούς. χατα- τι 
φρονούμενο! πρὸς τῷ ἀπίϑανοι δοχεῖν χαὶ τὴν ἀλήϑειαν προσαφανίζουσιν. 

΄ 

6 γὰρ λέγων ἁπλῶς χαὶ ἀδιορίστως τὴν ἡδονὴν ss εἶτα ὁρᾶται πρὸς 
> : ; ps : c ᾿ 

αὐτὴν ἀποχλίνων χαὶ σπουδῇ διώχων ἀναιρεῖ τὸ ἀληϑές. ἔστι γὰρ ἀλη- or 

~ cn ’ πὰ 2 , ‘ i) ¢ a Aa ΄ 4% = Loa ἈΝ “ΩΣ A . 

ϑῶς ἡδονή τις φαύλη χαὶ ἀληϑεύει ὁ φαύλην αὐτὴν λέγων. δοχεῖ δὲ ψεύ- 
« 
1 ὄεσϑαι διὰ τοὺς λέγοντας τὴν ἡδονὴν φαύλην, εἶτα ἀποφαινομένους ἀγαϑὴν 1 

> > 
ἐχ τοῦ ἐπιδιώχειν αὐτήν. οἱ πολλοὶ γὰρ μὴ δυνάμενο! διαιρεῖν ποσαχῶς 

- 

ἕχαστον λέγεται χαὶ τὴν φαύλην ἀγαϑὸν οἴονται, βλέποντες τὸν ἁπλῶς τὴν 

10 ἡδονὴν χαὶ ἀδιορίστως ψέγοντα πρὸς αὐτὴν ὁρμῶντα. δεῖ τοίνυν περὶ τῶν 

a io λεγομένων μὴ ἁπλῶς ἀποφαίνεσθαι ἀλλὰ διαιρεῖν, οἷον ὅτι ἡδονή 

ἐστιν αὔτη χαὶ αὕτη χαὶ αὕτη. χαὶ ἥδε μέν ἐστιν ἀγαϑή, ἥδε 6& φαύλη, 

Foe G& οὐδετέρα. τοῦ γὰρ ἀληϑοῦς ἢ γνῶσις χαὶ αὐτὴ μὲν xa αὑτὴν 
αἱρετή ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸ ὀρϑῶς βιοῦν τοὺς ἀχούοντας μέγα τι συμ- 20 

16 βάλλεται. συνῳδοὶ γὰρ χαὶ σύμφωνοι τοῖς ἔργοις ὄντες πιστεύοντα! χαὶ 

ἀναγχάζουσι τοὺς ἀχούοντας χαὶ πεπιστευχύότας ζὴν ὡς αὐτοὶ διαχελεύονται. 

ταῦτα εἰπὼν χαὶ προσεπειπὼν ἅλις τῶν τοιούτων λόγων τρέπεται εἰ ἶ 

σχεψιν τῶν περὶ αὐτῆς ἀποφηναμένων χαὶ πρῶτον τίϑησι τοὺς as τοῦ 

Εὐδόξου, Gt ὧν αὐτὴν χατεσχεύαζεν εἶναι τἀγαϑόν. 

= B36 al - x = esr Ἂ ἘΣ ΛΑ 4“λ IO = ~ >I ‘ 

20 p. 117259 E.voogos μὲν οὖν τὴν ἌΘΩ TAYAVGY WETO ElVaL OLA 

ε [=] ~ 
oO 

2: < Ov 
-G 

- On. ΓΕ [0] τ R R = 
“ot wy 

| Se Ss a 5 

Εϑος ἐστὶ τοῖς [Πλατωνιχοῖς διὰ τῆς 1 eens τοῦ ταῦ στοιχείου 7, 
τῆς προσϑήχης τῆς φωνῆς τῆς ᾿αὐτό᾽ δηλοῦν τὰς εἰδητιχὰς ἀπ᾽ αὐτῶν χα- 85 

΄, 
ayer λουμένας ἀρχάς, at τινες πρώτως αὐτὸ τοῦτό εἰσιν ὃ λέγεται. διὰ μὲν 

25 τοῦ ταῦ τἀγαϑόν, ὅπερ οὐδέν τι ἄλλο ἐστὶν ἀλλ᾽ ἢ μόνως ἀγαϑὸν χαὶ πρώ- 

τως ἀγαϑόν, τὰ δ᾽ ἄλλα οἷον ὁ νοῦς ἢ ψυχὴ ἣ ἐπιστήμη ἣ ἀρετὴ ἀγαϑὰ 
υὲν λέγεσϑαι ἀλλ᾿ οὐ πρώτως ἀλλὰ μετασχόντα τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ φύσεως 

ἱέγεσϑαι ἀγαϑά. χαὶ ἔστιν ὃ νοῦς ἀγαϑὸν μέν, οὐ μὴν tayatlov. ὁμοίως 

χαὶ 7, ἐπιστήμη ἀγαϑόν, τἀγαϑὸν δὲ οὐδαυῶς, ἢ 6& ἡδονὴ οὐχ ἀγαϑὸν 

30 ἀλλὰ τἀγαϑόν. ἣ γὰρ ἀρχὴ χαὶ ἢ πηγὴ τῆς ἀγαθότητος, ἥτοι τὸ ταγα- 40 

ὑὸν ἡδονή ἐστι xat Εὔδοξον. οὕτω μὲν οὖν διὰ τοῦ ταῦ στοιχείου ἐδή- 
λουν τὴν πρώτην ἀρχὴν χαὶ αἰτίαν τ i χαὶ οἷον τὸ χέντρον πάντων 

~ 9 - e A ΝΑ ~ ~ ~ >) τας \ b] & “Ἃ > NaS -~ = τῶν ἀγαϑῶν, διὰ δὲ τῆς φωνῆς τῆς abra’ τὸ αὐτοέν, τὸ αὐτοζῷον, τὸ 
αὐτοόν" τὸ μὲν αὐτοὲν τὴν ἀρχὴν χαὶ πηγὴν τῶν ἑνῶν χαὶ τῶν μονάδων " 

\ 35 ἄλλα γὰρ χατ᾽ αὐτοὺς τὰ ἕνα χαὶ ἄλλαι at μονάδες. ἔλεγον 6& οἱ [|λα- 

hivnus Weyovtat Ba 1 προτέροις B: πρότερον a ὁρᾶται deleverim 10 ψέγοντα seripsi: 

11 λεγομένων Β: εἰρημένων a 19 αὐτὴν Β: αὐτὸς ἃ χατεσχεύαζεν Β: χατασχευά- 

ζει ἃ post τἀγαϊὸν addit τὴν ἡδονήν a 9] πάντα post αὐτῆς Β: navi ante 

ὁρᾶν a et Aristoteles 22 rhesis usque ad αὐτὸ αὐτῷ (p. 117226) a ταῦ B: τ a 

23 dn’ B: bn’ 8 28 ἀγαϑὸν μὲν B: μὲν ἀγαϑὸν a 31 ἡδονή B: ἡ ἡδονή a 

ταῦ Β: τ 8 
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A των!χοὶ τὸ αὐτοὲν χαὶ τὸ τἀγαϑὸν τὸ αὐτὸ εἶναι χαὶ οὐχ ἄλλο χαὶ ἄλλο. 165r 
΄ , “» ΖᾺ 9 ot 

Thy γὰρ πρωτίστην πάντων ἀρχὴν ἐχάλουν τὸ αὐτοὲν χαὶ τὸ αὐτοαγαϑὸν 45 
πα δ. ΣΝ, ala ora As a aa latina ἘΣ ΈΣΩΝ χαὶ τἀγαϑόν, τὸ δὲ αὐτοὸν ἔλεγον ἀρχὴν πρωτίστην πάντων τῶν ὄντων, 

Ἁ vA ~ > , Ων \ £9 

δεύτερον δὲ τοῦ αὐτοενός. εἶναι γὰρ πρώτιστον πάντων τὸ αὐτοέν, εἶτα τὸ 
εὖ » ἡ , ~ 34 Ἁ 

5 αὐτοόν, εἶτα τὴν αὐτοζωήν. εἶτα τὸ αὐτοζῷον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις 
΄ ar [2 

xav αὐτὸν φάναι τὸν ᾿Ἀριστοτέλην. Εὐδοξος ὃξ χατεσχεύαζε τὴν ἡδονήν, 
σ » \ " Ὁ Noh! pe ft 
ὥς ἔστι TO γαϑὸν διὰ τὸ ὁρᾶν ων 

ς % 

/ 5 ~ A \ V5 ἃ Vv εἶ 

φιξεμενα αὐτὴς χαὶ TA ελλογᾶ, τὸ! τὰ 

τ ΓΝ . Vs A > ΄ 

λογιχά, χαὶ τὰ ἄλογα. ὃ ὃὲ πᾶντα αἱροῦνται χαὶ πάντα διώχουσιν ἐπιειχές 

αὶ ἐστι χαὶ ἀγαϑόν. τὸ ὃξ μάλιστα ἐπιειχὲς χράτιστον, ἤτοι = ἡ ἀρχὴ χαὶ 50 

10 πρῶτον αἴτιον. εἰ οὖν ἡδονή ἐστι τὸ μάλιστα ἐπιειχές, τὸ ὃὲ μάλιστα 
΄ 5 a ΄ “ΝᾺ 

ἐπιειχὲς χράτιστόν, τὸ δὲ χράτιστον 7 πρωτίστη πάντων ἀρχή, ἢ ὃὲ πρω- 
, Ξ By , 34 1 ΄ a~s 

τιστη πάντων ἀρχὴ ταγαῦϑόν, 7 ἡδονὴ ἄρα ταἀγαϑόν. DING. πόϑεν ἡΥ λῶν, 

ao co ΄ v 5 ~ ΄ , 5 > 3 ‘ ‘ 

ὅτι ἢ ἡδονὴ τὸ χράτιστον; 7%, φησίν, ex τοῦ πάντα φέρεσϑαι Ex αὐτὴν χαὶ 
΄ as o> C ΄ ᾿ σ \ ¢ = OIA ae 7. ee 

πάντα ὕέλειν eee φύσει γὰρ ἔχαστον τὸ ξαυτῷ ayavov χαὶ ξαυτῷ 
, co [4 " ΄ v A b] 

15 συμφέρον. ὅπερ ἡδύ ἐστιν, ευρισχξ!. ὠσπερ χαι TOOOTY. ἐνεστι γᾶρ εν 

s 5 — > \ 1 Cy DN 2 ΜᾺ > Pal Μὰ - Ἐν 

ἅπασιν ἢ νοῦς ἣ νοῦ τις 1 χαὶ ἔλλαμψις, ὡς αὐτὸς ἐν ἄλλοις | ederce, 105 
Vo vd / pt 9. ὦ ὼς c € ΄ = 2 = ΄, “λ 

χαι Φφι σιες - ὧν ἀδίδαχτοι," . WS Ἱπποχράτη ̓ς εἴρηκεν. επιστεῦοντο GE 

΄ πα 7 . \ ~ Ve 5» ‘ ~>s δ, 5 e 

οι Λλογοι Ola τὴν τοῦ ϑους αρέτὴν υἄλλον 7 Ot FAUT 006. εξ ov 

μὲν ἀχόλαστός τις ἣν ὁ λέγων τὴν faovyy ταγαϑόν, οὐχ ἂν ἐπιστεύετο. ; 

20 σωφρονέστατος GE ὧν χαὶ σπουδαιότατος διχαίως ἐπιστεύετο τἀγαϑὸν εἶναι ἱ 

λέγων αὐτήν. οὐ γὰρ ὡς φίλος τῆς ἡδονῆς οὐδ᾽ ὡς δουλεύων αὐτῇ τι- ; 

way αὐτὴν χαὶ ἀνυμνεῖν ἐδόχει, ἀλλ᾿ ὡς ἀληϑῶς τοιαύτην οὖσαν ὁποίαν 5 

εἶναι ἔλεγεν. οὐχ ἐχ μόνου GF τοῦ πάντα φέρεσϑαι πρὸς αὐτὴν ἀπεφαί- [ 
VETO τὴν δονὴν ἀγαϑὸν ἀλλὰ χάχ τοὺ ἐναντίου τῆς λύπης. εἰ γὰρ ἢ ‘ 

25 λύπη ἐναντίον οὖσα τῇ ἡδονῇ χαχόν ἐστιν, ἢ ἡδονὴ ἄρα ἀγαϑόν. ὅτι δὲ ἶ 

ἢ λύπη χαχόν, δῆλον ἐχ Tod. πάντας. φεύγειν χαὶ μισεῖν τὸ λυπεῖσϑαι. τὸ Ι 

υὲν οὖν ὅλως εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν οὕτως 6 Εὔδοξος συνῆγε, τὸ δ᾽ 

ὅτι τἀγαϑὸν οὗτωσί. μάλιστα, φησίν, αἱρετὸν χαὶ μάλιστα ἀγαϑόν ἐστιν, ; 

ὃ 6: ἑαυτὸ αἱρούμεϑα xat μὴ ov ἄλλο: τοιοῦτον ὃὲ ἢ ἣἥδονή. οὐδεὶς ᾿ 
80 γὰρ ἐρωτᾷ τὸν ἡδόμενον, διὰ τί ἥδεται, ὥσπερ τὸν λουόμενον 7 φλέβοτε- 10 

μεῖν ἢ φάρυαχον πιεῖν βουλόμενον, διὰ τί τούτων ἕχαστον αἱρεῖται. τοῦτον 
A “ ν > \ (be Peal " ΄ ¥ Fer Yan | v a 

(dp et τις ἔροιτο, διὰ τί ἐπὶ τὴν φαρμαχοποσίαν ἴεται, tay’ ἂν εἴποι ἵνα 

ὑγιαίνῃ, ἐχεῖνο ὃὲ εἴ τις ἔροιτο διὰ τί τὴν ἡδονὴν διώχει, εἴποιεν ἂν or 
αὐτὴν χαὶ οὐ δι᾿ ἄλλο τι. εἰ δὴ τὴν ἡδονὴν Ov ξαυτὴν αἱρούμεϑα, τὸ 

85 δὲ δι᾽ αὑτὸ αἱρετὸν χαὶ μὴ ov ἄλλο τι μάλιστα ἀγαϑόν, ἢ ἡδονὴ ἄρα j 
\ ΔΝ οἷ ΖᾺ > Qs ‘5 = > Qr \ \ 5 GQ Wey: ΄ . 

υάλιστα ἀγαϑόν: τὸ δὲ μάλιστα ayatov χαὶ τὸ τἀγαϑὸν ταὐτῶν’ ἥ ἡδονὴ 
” 5 , v a\ roi es ~ ΄ εν» a? ε Η ΄ 

ἄρα τἀγαϑόν. ἔστι ὃὲ 6 λόγος τοιοῦτο: ἢ ἡδονὴ dt ἑαυτὴν αἱρετή, 
> 

6: ἑαυτὸ αἱρετὸν μάλιστα αἱρετόν, τὸ μάλιστα αἱρετὸν υάλιστα ἀγαϑόν, τὸ 

ae -- φι 

. . ere κα ἃ... υάλιστα ἀγαϑὸν xat τἀγαϑὸν ταὐτόν: ἢ ἣἥδονὴ ἄρα τἀγαϑόν. ὅτι δὲ μά- 

1 τἀγαϑὸν Β: adtayattoy a 9 μάλιστα Β: χάλλιστα a 14 ἑαυτῶ (prius) B: ᾿ 

ἑαυτοῦ ἃ 16 ἐν ἄλλοις) οἷ. p. 506,4 11 “Ἱπποχράτης Β: ϑεῖος ἱπποχρά- ; 
ι ~. 80 Iv ee Seat : weer ‘ ν 7 

τῆς a] [Περὶ τροφῆς 39 (1X 861 Littré) 24 uax B: zat éxa 32 εἴποι a: ἢ 

εἴπη Β 
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90 

2 

serit ἡ a 6 ἔτι B: gotta αἱρετωτάτη B: αἱρετωτέρα a ll o B: 6a 
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λιστα αἱρετόν, ὕτο! αἱρετώτατόν ἐστιν ἢ ἡδονή, συνιστᾶν ἐπεχείρ 
προτιϑεμένην αἱρετῷ τιν: αἱρετώτερον ἐχεῖνο ποιεῖ. 7 γὰρ we ἢδ.- 

νῇς διχαιοπραγία αἱρετωτέρα τῆς ἄνευ ἡδονῆς. ἀλλὰ χαὶ ἢ ust? ἡδονῆς 
ϑεωρία αἱρετωτέρα τῆς χωρὶς TO0v7s, χαὶ ὅλως πᾶσα πρᾶξις χαὶ πᾶσα 

ποίησις wed? ἧἥδονῆς βελτίων τῆς ἀνηδόνου πράξεως χαὶ ποιήσεως. χαὶ 
v ΄ a~ ΄ ΄ ΄ > \ ew ~ »; “260 \ ~ 

eT, φησι. a7hov, ως ALGETHTATT ἐστιν ATO τοῦ ETLONTLY τὰ WET AVTTS 

" ‘ 5 » \ ΄ ΄- QQ? σ᾿» ~ 

“AL σὺν ALT TY γινόμενα λαμβάνειν. αι τε Yap υοϑήσεις αι wet TO0VNs 

, >] μ᾿ Ἃ , 5 ‘ 

τάχιον ἐπιδιδόασι τῶν χωρὶς ἥδονῆς ἣ χαὶ μετὰ λύπης, al te wat ἀρετὴν 
\ c ΄ ρ΄ τ - , 

ἐνέργειαι ual ἁπλῶς πάντα. ἢ wey οὖν σύμπασα τῶν προχειυένων διάνοια 
QS ~ δὰ 2 Ve rf >. x » ωχ Toles, b) ~ ‘ \ 

αὕτη. δεῖ 62 ἐν τῷ αὔξεσϑαι δὴ τὸ ἀγαϑὸν αὐτὸ αὐτῷ THY μὲν 
> , ὃ > , ΄ lo 

πρώτην ἀντωνυμίαν τὸ αὐτὸ διὰ τοῦ βραχέος ο γράφειν χαὶ ὑποστίζειν ἐν 
~ > ΄ ~ ΄ - ἘΞ - ar 9¥ 

αὐτῷ, εἶτα ἐπάγειν τὴν δευτέραν διὰ τοῦ μαχροῦ ὦ [μεγάλου]. ἣν δ᾽ ἂν 
΄ OBS > ~ > ~ > ~ > ~ ΄ \ 

σαφξστερην, ct Ἣν ΠΣ αντι τοῦ αὐτῷ ηλυχῶς αὐτῇ, οὐυτῶσι 

αὔξεσϑαι δὴ τὸ ἀγαϑὸν αὐτῇ, ἤτοι τῇ ἡδονῇ. ἔστι δὲ ὃ λέγει χαὶ αὔξεται 
δὴ αὐτὸ τὸ ἀγαϑόν, τουτέστι πᾶν ἀγαϑὸν αὐτῇ τῇ ἡδονῇ. πᾶν γὰρ ἀγά- 
φν ΄ » 2 δ οὐ ~ δ ΄ “» ΄ \ > 

thoy, ως ξιρητα!, wet} YOovys γινόμενον qt πραττομξνὴν αὐζετᾶι TE KAL εις 

WV Ve ᾿ 5 ~ \ > Q/ wv ~ > Qs > ~ 

υέγεϑος αἴρεται. αὔξεται οὖν αὐτῷ τὸ ayatlov, ἤτοι πᾶν ἀγαϑόν αὐτῇ 

τῇ ἡδονῇ. τὸ γὰρ αὐτὸ ἀντὶ τοῦ πᾶν εἴληπται. 

—_ Υ ΓΝ >) Batis 

p- 1172626 ἔοιχε ὃ οὗτος ὃ λόγος τῶν ἀγαθῶν αὐτὴν ἀπο DOALVELY. 

OQ 
Oe ,΄ » ἡ οι ἣν , “4 > ~ 

Ὁ λόγος, φησίν, ὁ λέγων, ὅτι ἡδονὴ προςτιϑεμένη τινί, οἷον τῇ σωφρο- 
΄ ΄ ΄ - awa ΄ - Qin, Bees 

σύνῃ; αἱρετωτέραν ποιεῖ τῆς δίχα ἡδονῆς swe ἘΠ} οὐχ ὃ βούλεται 

συνάγειν ἐχεῖνο διαπεραίνεται ἀλλά τι ἄλλο. οὐ γὰρ συνάγει, ὅτι ἢ ἡδονὴ 
. ~ > ~ » , σ 

ταἀγαϑόν ἐστιν GAR ὅτι τῶν ἀγαϑῶν ἐστι, τουτέστι ὅτι χαὶ αὐτὴ ἕν τι τῶν 
> ~ ‘ ~ “«» > ~ > > - 

ἀγαϑῶν χαὶ τῆς τῶν ἀγαϑῶν φύσεώς ἐστι χαὶ ὁμοφυὴς αὐτοῖς ἐστιν, οὐ 
σ ἈΝ \ ~ \ Εν ὌΝ 

υὴν ὅτι ἰδέα χαὶ πηγὴ χαὶ χέντρον τῶν ἀγαϑῶν τυγχάνει. τὸ οὖν πᾶν 
) . > ~ ¢e , Ἃ ΄ - ΄ 

yap we ἑτέρου ἀγαϑοῦ αἱρετώτερον 7 μονούμενον τοιοῦτόν ἐστιν. 
~ > ~ ᾿ » Cush , ~y 

εἰ πᾶν ἀγαϑὸν ὁποῖον ἂν εἴη τὸ ἀγαϑὸν μεϑ᾽ ἑτέρου προςτιϑέμενον μεῖζον 
5 ε eles > » ¥ 

χαὶ βέλτιον χαὶ αἱρετώτερον τὸ ἐξ ἀμφοῖν γεγονὸς ποιεῖ, οὐχ ἄν Ely τοι- 
~ , 3 Ἃ » 5 ῃ 7 5 " \ pit ap pene € oe nv mw =~ 2 οὗτον, τουτέστι οὐχ ἂν εἴη τἀγαϑόν. ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν οὐχ ἄν εἴη τᾶ- 

A Ἃ 5 ~ δ Vv 5 Γ - 

ταϑὸν᾽ εἶπεν “οὐχ ἂν εἴη τοιοῦτον᾽, οἷον εἰ τῇ ἀνδρεία οὔσῃ αἀγαϑῷ προς- 
" 3 τ 5 32 . ‘ ΄ 

τιϑεμένη ἢ φρόνησις ἀγαθὸν οὖσα, τὸ ὅλον τὸ ἐξ ἀνδρείας χαὶ φρονήσεως 
~y > Qs / ΄ ~ δὲ τὰν > Ἃ ee Ἔν ΑΕΒ. Ὁ: 

μεῖζον ἀγαϑὸν γίνεται μόνης τῆς ἀνδρείας, οὐχ ἂν εἴη ἢ φρόνησις τἀγαϑὸν 
“5 BY ΄ ἂν \ ‘> 5 , ~ ae = ae 
ἀλλ ἀγαϑόν τι. εἰ οὖν χαὶ ἢ ἥδονὴ προςτιϑεμένη τῇ φρονήσει Ἢ τῇ 

ἀνδρείᾳ μεῖζον ἀγαϑὸν ἀποτελεῖ τὸ ἐξ ἡδονῆς χαὶ φρονήσεως 7 τὸ ἐς ἢδο- 
- , 5 . £ en ΄ ‘ \ ya oo 

vis καὶ ἀνδρείας, οὐχ dv εἴη 7% ἡδονὴ tayatlov. τὸ γὰρ λέγειν, ὅτι ἢ 

ἡδονὴ τἀγαϑὸν οὖσα προστιϑεμένη τὸ ὅλον μεῖζον ποιεῖ, ὅμοιον ἐστι, εἰ 

χρὴ ὅμοιον εἰπεῖν, τῷ λέγειν ὅτι ἢ σύμπασα γῇ μετὰ τῶν ἐν αὑτῇ ὁρῶν 

προστιϑεμένην B: προτιϑεμένα a 4 χαὶ ὅλως B: oAws τε ἃ 5 ante pet 

Ὑ 

pet ὃ διὰ τοῦ 103: 

0 

25 

30 

10 

15 

in- 

μεγάλου Ba: cancellavi 6 B: om. a 19 6 οὗτος B: δὴ οὗτος ye a et Ari- 

stoteles rhesis usque ad αἱρετώτερον γίνεσαι (p. L172>54) 
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χαὶ παντοίων ὑδάτων χαὶ ϑαλασσῶν χαὶ φυτῶν προςτιϑεμένη τῷ μυριοστῷ 165y 

μέρει τῆς χέγχρου τὸ ὅλον ἀπὸ τοῦ τοιούτου paged χαὶ τῆς ξυμπάσης 

γῆς βάράπεμον TET ποίηχεν. ὡς γὰρ ἣ ὅλη γῆ πρὸς τὸ μϑριοστὸν μέρος 

τῆς χέγχρου, οὕτως αὐτὸ τἀγαθὸν πρός τι τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν, οἷον πρὸς 

or. φρόνησιν σοφίαν ἢ ἄλλο τι. χαΐτοι χαὶ τοῦτο ψεῦδος, τὸ ὅτι ὡς ἢ γῆ 50 

πρὸς τὸ τῆς χέγχρου μυριοστὸν οὕτω τἀγαϑὸν πρὸς φρόνησιν. ἀπειράχις 

γάρ ἐστιν ἢ τοῦ ἀγαϑοῦ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν φρύνησιν μείζων τοῦ βάρους 

τῆς συμπάσης γῆς πρὸς τὸ βάρος τοῦ μυριοστοῦ τῆς χέγχρου. ὡς οὖν 

γελοῖόν ἐστι τὸ λέγειν ὅτι τὸ βάρος τοῦ μυριοστοῦ μέρους τῆς χέγχρου 

10 προςλαβὸν τὴν βαρύτητα ΠΤ ΒῚΕ τῆς γῆς βαρύτερον γέγονεν, οὕτω γε- 
λοιότερον χαὶ τὸ λέγειν ὅτι ἢ aay προςλαβοῦσα τἀγαϑὸν τὴν ἡδονὴν 

υεῖζον ἀγαϑὸν γέγονεν. ἀλλὰ μὴν γίνεται μεῖζον, βελτίων yao ἢ | pe Ιθ00τ 

ἡδονῆς φρόνησις τῆς ἄνευ ἡδονῆς. εἰ δὲ γίνεται μεῖζον, ὡς χαὶ γίνεται, 

οὐχ ἔστιν ἢ ἡδονὴ τἀγαϑὸν ἀλλά τι ἀγαϑόν. τοιούτῳ δὴ λόγῳ χαὶ 6 
΄, =) > σ >} Vv c > x > oO! τ ἍΝ, . 

15 [λάτων ἀναιρεῖ. ὅτι οὐχ ἔστιν ἡδονὴ tayatov, w hoy συνελο- : 

γίζοντο, ὡς οἱ περὶ Εὔδοξον, ὅτι ἡδονὴ τἀγαθόν ἐστι, τούτῳ χρώμενος 6 f 

[Πλάτων Getxvocw αὐτὴν μὴ οὖσαν tayatdv. ὥστε od συν εν ὁ [ὔδοξος | 
Υ ε εν \ 5 , 55 ἡ > ΄ \ 

ὅτι ἢ ἡδονὴ ταγαϑόν ἐστιν ἀλλ ὅτι ἀγαϑόν τι. χαὶ εἴη ἂν 6 λόγος tor ὃ 
~ ε ca = τῷ > πῇ ~ \ IF 

οὗτος" ἢ ἡδονὴ ᾧ ἂν τῶν ἀγαϑῶν προςτεῦ, τὸ ἐξ ἀμφοῖν αἱρετώτερον ' 
~ ΕΣ A ,ὡΡ ~ b) ~ \ \ bin b) ~ ce 

20 ποιεῖ" ταἀγαϑὸν οὐδενὶ τῶν ἀγαϑῶν προςτεϑὲν τὸ ἐξ ἀμφοῖν Golgate ΠΟ. 

ποιεῖ: ἢ ἡδονὴ ἄρα οὐχ ἔστι τἀγαϑόν. χαὶ τὴν μὲν λέγουσαν πρότασιν 7 

ἡδονὴ ᾧ ἂν τῶν ἀγαϑῶν προςτεῇ, τὸ ὅλον αἱρετώτερον ποιεῖ, ἐδήλωσε 

διὰ τοῦ αἱρετώτερον γὰρ εἶναι τὸν ἡδὺν βίον μετὰ φρονήσεως, 

ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ ᾿αἱρετωτέρα yop ἐστιν ἢ ἐξ ἡδονῆς χαὶ ἐρδνη σεῦ. 
\ ~ / , ) > oa ~ 

25 ζωὴ τῆς ἐχ WOVAS φρονήσεως , τὴν ὸὲ λέγουσαν, OTL ταγαϑὸν οὐδενὶ τῶν 

SS ἀγαϑῶν προςτεϑὲν τὸ ὅλον αἱρετώτερον ποιεῖ, ἐμήνυσε διὰ τοῦ οὐδενὸς 10 

γὰρ προςτεϑέντος αὐτῷ τὸ anes ad αἱρετώτερον γίνεσϑαι. 
οὖν τῇ ἡδονῇ (Get γὰρ χαὶ οὕτως εἰπεῖν) προςτεϑέν τι τῶν ἀγαϑῶν ,τὸ | 

ἀυφοῖν αἱρετώτερον γίνεται, τῷ δὲ τἀγαϑῷ προςτεϑέν τι τῶν ἀγαϑῶν od 

80 ποιεῖ τὸ ὅλον αἱρετώτερον, οὐχ ἔστιν ἢ δονὴ tayatlov. εἶπον δὲ ὅτι “ὃ 

γὰρ χαὶ οὕτως εἰπεῖν ὅτι εἴτε ταγαϑῷ προςτεῦ τι τῶν ἀγαϑῶν, εἴτε τὰ- [ 

γαϑόν τινι τῶν ἀγαϑῶν, ταὐτά ἐστι. διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Asst ἀντὶ 

τοῦ εἰπεῖν ̓  οὐδενὶ γὰρ προςτεϑὲν τὸ αὐτοαγαϑὸν τὸ ὅλον αἱρετώτερον ποιεῖ 15 

εἶπεν οὐδενὸς γὰρ προςτεϑέντος αὐτῷ τὸ ἀγαϑόν. Zoe δὲ ὃ λέγει" 

35 οὐδαμῶς τινος τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν συνελϑόντος χαὶ συνδυασϑέντος αὐτῷ [ 
‘ 

5 ~ ΄, ~ > ~ ¢ \ ’ \ ~ 

aya, τουτέστι τῷ αὐτοαγαϑῷ, αἱρετώτερον τὸ αὐτοαγαϑὸν ποιεῖ 

8. yy “Se γὰρ τὸ βάρος τοῦ μυριοστοῦ μέρους τῆς χέγχρου προσελϑὸν τῷ σύμ- 

παντι βάρει τῆς γῆς πάσης οὐ ποιεῖ βαρύτερον τὸ ὅλον βάρος, οὕτως οὐδὲ 

τῷ ADTOAYAVW, τῇ 
ς 
ε ΄ a τῷ > a ΝΥ ΄, - Ip 

ἢ ὑπερουσίῳ πηγῇ τῶν ἀγαθῶν, προσελϑόν τι τῶν μεϑέξει 

10 τὴν βαρύτητα Β: τὸ βαρύτατον ἃ 14. 15 ὁ πλάτων Ba: [Ιλάτων Aristoteles 

15 οἵ. Platon. Phileb. p. 60¢ 16 εὔδοξον B: τὸν εὔδοξον a 22 αἱρετωτέρα B: 

αἱρετώτερον a 27 αὐτῷ Ba (sed cf. p. 537,4) et Arist. codd. LbMbOb; αὐτὸ Arist, 

vulg. 29 cw a: τῷ B 32 ταυτά Β: ταυτόν a 
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ἐχείνου ἀγαϑῶν ποιήσει τὸ ἐξ ἀμφοῖν Barone, τῇ δὲ saul συμ.- 166r 
πλαχέν τι τῶν ἀγαϑῶν ἀγαϑωτέραν ποιεῖ: οὐχ ἄρα 7 ἧδονὴ τὸ αὐτοαγα- 91 

Dov ἐστιν. ἀσάφειαν δέ τινα ee ἢ ἐν τῇ προτάσει λέξις ἢ λέγουσα οὐ - 

δενὸς γὰρ προστεϑέντος τῷ αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν διά τε τὸ Ὁ τι χαὶ 
Βυ \ \ > ~ Cpe > Qi ιν] > enn | \ > Qs 95 3? 5 διὰ τὸ μὴ εἰπεῖν αὐτὸ τἀγαϑὸν ἢ αὐτὸ τὸ αὐτοαγαϑὸν ἀλλ 

ΠΟ 

oy τὶ o cz 4: ὦ (= o ' 

ρισμένως αὐτὸ τὸ ἀγαϑόν. δεῖ ὃς προσυπαχούειν ἐν μὲν τῷ οὐδενὸς γὰρ 
τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν,. ἐν ὃὲ τῷ προστεϑέντος τῷ αὐτοαγαϑῷ, ἐν ὃς τῷ αὐ τὸ 

τὸ ἀγαϑὸν (τὸ αἱρετώτερον γίνεσϑαι ἀντὶ) τοῦ ἀγαϑώτερον γίνεται, 
wr ἵν᾽ ἢ 4 τελεία ual ἀνελλιπὴς λέξις τοιαύτη: οὐδενὸς γὰρ τῶν ἄλλων 2 

10 ἀγαϑῶν προςτεϑέντος τῷ αὐτοαγαϑῷ τὸ αὐτοαγαϑὸν ἀγαϑώτερον γίνετα!. 

΄ x Ὁ) 

ρ. 1172032 Δῆλον δ᾽ ὡς οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν τἀγαϑὸν ἄν εἴη, ὃ μετά 

τινος. 
Ἁ cnr , , Vv > 

Ὥσπερ τὴν ἧδονήν, φησίν ὁ Πλάτων, οὔ φαμεν εἶναι τἀγαϑόν, διότι 

προςτιϑεμένης τινὶ τῶν ἀγαϑῶν τὸ ἐξ ἀμφοῖν αἱρετώτερον γίνεται. οὕτως 

15 οὐδὲν ἄλλο ἂν εἴη τἀγαϑόν, ὃ συνερχόμενόν τινι ἀγαϑῷ αἱρετώτερον τοῦ 85 
5 Vg > 

uepous τὸ ὅλον ἀποτελεῖ. GAN ἀγαθὸν μὲν ρηϑη εται, τὶ 6& ἀγαϑὸν χαὶ 
ε 

τοιοῦτον ἀγαϑὸν οὗ χαὶ ἡμεῖς χοινωνοῦμεν, ὁποῖον ἀγαϑόν εἰσιν αἱ ἀρεταὶ 

χαὶ αἱ ἐπιστῆμαι. πᾶσα γὰρ ἀρετὴ ual ἐπιστήμη pel? ἡδονῆς αἱρετωτέρα 

τῆς ἀνηδόνου. τὸ δὲ τοιοῦτον γὰρ ἐπιζητεῖται ταὐτόν ἐστι τῷ περὶ τῶν 

90 τοιούτων γὰρ ἀγαϑῶν, ὧν χαὶ ἡμεῖς χοινωνοῦμεν, ἐπιζητεῖ 6 λόγος, εἰ τού- 
των τί ἐστιν % ἡδονή, οἷον πότερον ἢ ἥδονὴ σωφροσύνη ἐστὶν ἢ ἀνδρεία 

, e e ἢ φρόνησις i τις τῶν ἐπιστηυνῶν. ὁ ὃὲ ἐνιστάμενος, ὡς οὐχ ἀγαϑὸν 

οὗ πάντα ἐφίεται. δύο προτάσεων τοῦ συλλογισμοῦ οὐσῶν, ἐλάττονος 40 
υὲν τῆς λεγούσης τῆς ἡδονῆς πάντα ἐφίεται, μείζονος δὲ τῆς οὗ παντὰ 

95 ἐφίεται τἀγαϑόν ἐστιν, ἀνίσταντό τινες πρὸς ταύτην τὴν μείζονα, λέγοντες 

ψεῦδος εἶναι ὅτι οὗ πάντα ἐφίεται ἀγαϑόν ἐστιν. εἰ δὲ uy ἀγαϑὸν πολλῷ 
μᾶλλον οὐδὲ τἀγαϑόν. 6 οὖν, φησίν, ἐνιστάμενος λόγος πρὸς τὴν μείζονα, 

πρότασιν ὡς μὴ ἡχηϑεύουσαν, « οὐδέν τι aye! FTO. παρὰ τὰ δοχοῦντα πᾶσι 

ρ ἐστι: τὸ ὃὲ ψεῦδος μὴ ὃν eT τὸ ἀληϑὲς ὄν: ὥστε 
, ng οὐδέν τι λέγει. πῶς γὰρ ἂν ἀληϑεύοι 7 πιστότερα 45 

λέγοι τῆς πίστεως ταύτης, ἤτοι τῆς προτάσεως ταύτης τῆς λεγούσης, ὅτι 
Ν ~ ~ \ ~ ~ 5 Ἂ 

ἀγαϑόν ἐστιν οὗ πᾶντα ἐφίεται; τοῦ γὰρ δοχοῦντος πᾶσιν ἀνθρώποις ἰδιώ- 
\ ταις χαὶ σοφοῖς χαὶ τοῖς χατὰ φιλοσοφίαν γνωρίμοις τί ἂν εἴη ἀληϑέστερον ; 

ἵνα Ov ἐχείνου ἀποσχευάσηταί τις τὸ δοχοῦν σύμπασιν, ὅτι οὗ πάντα ἐφίε- 
>? 

35 tar ἀγαϑόν ἐστιν. εἰ 130 τοῦ οὗ πάντα ἐφίεται ἀγαϑόν ἐστι πιστότερον 

ἣν χαὶ ἀληϑέστερον τὸ οὗ πάντα ἐφίεται οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν, τοῦτο μὲν ἂν 

ἐδόχει πᾶσι, χαὶ συμφώνως ἂν πάντες τοῦτο ἔλεγον: νῦν δὲ τοὐναντίον 50 

τὸ μὲν ὅτι οὗ πάντα ἐφίεται ἀγαϑόν ἐστι, πάντες ὁμοφώνως λέγουσι, τὸ 

4m Β: τὸ ἃ ἐλλείπειν B: ἐλλείπον a 8 τὸ --- ἀντὶ inseruit Diels 

11 rhesis usque ad οἰχείου ἀγαϑοῦ (p. 117345) a 22 ὃ δὲ ἐνιστάμενος Ba (sed 

ef. v. 25): οἱ δ᾽ ἐνιστάμενοι Arist. 25 ἀνίσταντο B: ἐνίστανταί a 28. 29 πᾶσι 

λέγει B: λέγει πᾶσι a dL προτάσεως Β: λέξεως ἃ 
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ΝᾺ ΄ 5 , Ὁ “ ΟῚ Pl - 

Be οὗ πάντα ἐφίεται οὐχ ἔστιν ἀγαθὸν εἷς ποῦ ἢ δύο, ὥστε Ψευδῆ, φϑέγ- 166r 
΄ - , 7 \ was > mn ~ ΄ ~ > . 

γεται ὁ τοῦτο λέγων. χαὶ ἄλλως" ef μὲν τῆς ἡδονῆς τὰ ἀνόητα, hs 
aA \ vs ΄ , 

ἀνόητα τὰ ἄλογα, ΠΡ ΠΡΟΣ εἶχεν ἄν τι λέγειν 6 πρὸς ταύτην ἐνιστάμενος 

τὴν πρότασιν. οὐ γὰρ ἂν ἣν χαϑόλου ἀληϑὲς τὸ οὗ πάντα ἐφίεται ἀγαϑόν 
= me = > , i = 5 Le pli = » | a 

5 ἔστιν, GAN ἴσως οὗ πάντα τὰ λόγον ἔχοντα, οἷον of ἄνϑρωποι. εἰ | δὲ 100» 
‘ / \ we £ ὌΝ A \ / ΄ ΄σ 

UT μόνον τὰ ἄληγα ταύτης ὀρέγεται ἀλλὰ ual τὰ φρόνιμα, τουτέστιν οἱ 
6 ( ~ >)! δα να ΠΗ, Ἂ; > , > , ᾿ " 

ἄνθρωποι, πῶς ἄν ἀληϑεύοι 6 ἀντιλέγων πρὸς αὐτήν; εἰ δέ γε πρὸς τοὺς 
rs \ > + ΄, ~ + 

φαύλους χαὶ ἀχολασίχᾳ χαίροντος ἀφορῶν χαὶ τὰς ἐπιϑυμίας αὐτῶν λέγε: 
\ Ἂν 3 gs >? ΄ 2) , \ “Ὁ ON ~ \ a en ia / 

un εἶναι ἀγαϑὸν ob πάντα ἐφίεται χαὶ διὰ τοῦτο ποι τὴν ἡδονήν, οὐδέν 
~ \ \ \ \ ~ , 

10 τι. τοῦτο πρῶς τ τον λόγον. εστι {4p MAU EV TOUS χηλάστοις OvUSLANV τι 

or 

3 \ ΄ ~ fat ΄ ~ ον 

αγαϑὸν ὁ νοῦς αὐτῶν. ὃς φύσει διώχει τὴν ἁπλῶς χαὶ χυρίως ἡδονὴν 
> 5 > ~ \ ~ ΄ Vv ~ > 

ἀγοιϑὸν οὖσαν. πᾶς γὰρ νοῦς, ὡς εἴρηται, φύσΞι διώχει τὸ οἰχεῖον ἀγαϑόν, 
‘ ~ 5 , μ ~ Ἂ x ‘ 

χαὶ τοῦτο ἀπομαντεύεται ἢ ὀνειροπολεῖ, ἐμπίπτει d= ταῖς ζῳώδεσι χαὶ 
Jar 

φορτιχαῖς ἡδοναῖς, αἱ οὐδὲ χυρίως maya ρύσιν οὖσαι ἡδοναὶ διὰ μοχϑηρὰν 
ΕΠ έ ΡΣ a ane Ghniobe ΝΟΥΣ 15 ἀγωγὴν χαὶ τὴν ἑπομένην ἐξ ἀνάγχης αὐτῇ ἄγνοιαν τῆς ἀληϑοῦς ἡδονῆς. 

5S ’ \ ‘ ~ ~ ‘ ’ὔ Ca ~ 

ἐσχύότωται γὰρ τὸν χριτὴν νοῦν τῶν ey χαὶ υνἢ τοιούτων ἡδονῶν. 
΄ \ ΄ \ v > \ 

ὡς γὰρ ὁ τὰς σωματιχὰς ὄψεις πεπηρωμένος ἀδυνατεῖ τὴν τετριυμένην 
᾿ > 4 Siw) δ 

“AL πεπατημένην διαχρῖναι. τῆς ἀτρίπτου χαὶ ἀχανϑώδους, οὕτως οὐδ᾽ ὃ wo- 10 
5G hse = ΗΝ Ne iG ae » χϑηρῶς χαὶ φαύλως τραφεὶς δύναται διϊδεῖν, τίς ἢ ἀληϑινὴ χαὶ ὄντως 

Ά 5. ἂν ε . x 
20 ἐστὶν ἡδονή, ἥτις χαὶ ἀγαϑη ἐστι χαὶ τίς ἢ λεγομένη μὲν μὴ οὖσα δέ. 

φαύλοις 
> \ > a \ ~ \ 7; \ > ~ 

el μὲν οὖν διὰ τῆς λέξεως τῆς λεγούσης tows χαὶ ἐν tol 
y = \ ‘ 74 la moe ON v. V4 

ἔστι φυσιχὸν τοὺς φαύλους TERT λέγει, ταῦτ᾽ ἂν εἴη, ἃ πέπαυμαι 
~ \ 5 , * 

Σ ζῷα, ἃ χαὶ ἀνόητα εἶπεν, εἰ οὖν 
Oe >) Si are > 

AEYwy OL GUTYS, St OF Gav ὅλα τὰ ἄλογα ι 

φαῦλα ταῦτα λέγει, πρὸς τὸ τίμιον ἀποβλέπων τῇς λογι ικῆς; εἴη ἂν λέγων 
“ BI oy ae ͵΄ ~ ΄ - Fa 
OTL χᾶν TA αλογα μονα τις ἡδονῆς ὠρέγετο χαὶ ταῦτα μόνα ταύτην ἐδίω- 15 τῷ or 

ε Xa) “ ᾿ > . , > ΄ μλ 3 

χεν, οὐδ᾽ οὕτω ψευδὴς ἂν ἦν ἢ λέγουσα πρότασις, οὗ πάντα ἐφίεται ἀγα- 
« ΄ >] ἣν led Ἁ A ~ ~ 54 αν" - >\ 

Uov ἐστιν. ἐν ἅπασι γὰρ αὐτοῖς ἔνεστι τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς ὃξ ἧττον 
{ reed 4 J ~ - , - ~ A ic , = 4 5 es 

ϑεῖόν τι χαὶ ἔλλαυψις vod, ᾧ φύσε!' ζητεῖ χαὶ εὑρισχει τὸ οἰχειον OV. 
πο ΑἹ 

v \ >} ~ 7% ~ ἣν, σ Ἁ 

ἤτοι τὸ οἰχεῖον τέλος. πᾶν γὰρ φύσΞει ae τούτου, ὥστε χαὶ THY 

30 ἡδονὴν χαὶ ὡς πρὸς τὴν τούτου τεῦξιν συντείνουσαν ἀσπάζεται, ἐπεὶ πόϑεν 
’ 5 ΄ \ \ 5 5 v , ~ 

τὰ βλάπτοντα φεύγει, προσίεται O& τὰ ὠφελοῦντα stp ὙΠ περὶ τούτων τῷ 
᾿ ; Bee a : Σ 

φιλοσόφῳ τούτῳ πλεῖστα χαὶ χάλλιστα ἐν ταῖς les ζῴων πραγματείαις 20 
ieee ~( ΄ > 

χαὶ ἐχεῖϑεν ὁ φερέπονος ἀναλεγέσϑω. 

p. 117345 Οὐχ ἔοιχε δὲ οὐδὲ περὶ τοῦ ἐναντίου χαλῶς λέγεσϑαι. 

5 « 5 ~ ἡ ΄ ~ \ εν» A > ΄λ pes at es Pm ma χες 5 35 Q 2x τοῦ ἐναντίου συνιστῶν τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν λόγος τοιοῦτος ἣν" 27 
SC? 2 1 cy Fee 7 σας >= , bead So SGA v a o> ΄ 

εἰ ἢ λύπη ἐναντίον οὖσα τῇ ἡδονῇ xaxov ἔστιν, ἀγαῦον aoa Ἢ Ὑδονῆ- 

1. 2 φϑέγγεται Β: φϑέγγεσϑαι ἃ 2 post ἀνόητα imserit μόνα a 6 ὀρέγεται B: ? 7 f 
ὠρέγετο a 13 ἀπομαντεύεται B: ἀπομαντεύεσθϑαι a 15 ἀληϑοῦς B: ἀληϑινῆς a 

20 ayatt B: ἀγαϑόν a 21 tows Ba: ἴσως δὲ Aristoteles 22 ἔστι Ba: ἔστι τι 

Aristoteles φυσιχόν B et Aristoteles: φυσιχή. a 25 ὠρέγετο B: ὠρέγεται a 

94 rhesis usque ad ἡ εὐδαιμονία (p. 1173415) a 36 ἐναντίον B: ἐναντία a 

a 

a 

i 

ag 

‘ 
Ρ 
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o <x φ Φ aA ne = 
, \ 5 > ΄ 

τὸν λόγον Tov ἐχ τοῦ ἐναντίου συνιστῶντα τη ἡδονὴν ἀγαϑὸν ἐνίστατο ὃ 
a ΄ / τ 

Σπεύσιππος λέγων" “οὐχ ey, Tet δὴ χαχόν ἐστιν ἢ λύπη, αγαϑὸν εἶνα! 
υ ae A} 4 

τὴν ἄντιχε τ αὐτῇ ἡδονήν " οὐ γὰρ πᾶν τὸ ἀντιχείμενον χαχῷ ἀγαϑόν 
» en ΄ v > 

ἐστιν. ἀντίχειται γὰρ τῇ ϑρασύτητι χαχῷ ὄντι ἢ δειλία ce οὐχ ἔστιν ἀγα- 

τὸν ἢ δειλία ἀλλὰ χαχόν, χαὶ τῇ ἡλιϑιότητ' χαχῇ οὔσῃ ἀντίχειται ἢ ἀχο- 
hacia χαχὸν οὖσα χαὶ αὕτη δυοίως, χαὶ ἢ ἀνελευϑεριότης τῇ ἀσωτίᾳ χαχαὶ 
οὖσαι ἀμφότεραι. ἀντίχειται οὖν, φησὶ Σπεύσιππος, χαὶ χαχὸν χαχῷ χαὶ 
ἄμφω τῷ μηδετέρῳ, τουτέστι χαὶ ἄμφω τὰ χαχὰ τῷ ἀγαϑῷ. υηδέτερον 

{ap τὸ ἀὴπαθὸν εἶπεν" at γὰρ ἀρεταὶ υεσότητες οὖσαι οὐδέτερον τῶν ἄχρων 

εἰσίν. ἢ γὰρ ἀνδρεία οὔτε δειλία οὔτε ϑρασύτης ἐστί, χαὶ ἢ σωφροσύνη 

οὔτε ἀχολασία ovte ἡλιϑιότης. χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ὁμοίως. χαὶ 

ἔγει ταῦτα. χαλῶς : ἀληϑὲς γάρ ἐστι τὸ λέγειν, ὅτι ἀντίχειται χαχὸν χαχῷ 

χαὶ ἀμφότερα τὰ χαχὰ τῷ ἀγαϑῷ. τοῦτο μὲν οὖν λέγουσι χαλῶς" τὸ δ᾽ 

ὅτι ἢ ἡδονὴ ὡς χαχὸν χαχῷ ἀντίχειται τῇ λύπῃ λέγουσιν οὐ χαλῶς. οὐ 
\ 5 ΄ ΄ cn \ 

γὰρ ἄντιχειται ἢ ἡδονὴ τῇ λύπῃ ὡς χαχὸν χαχῷ ἀλλ ὡς ἀγαϑὸν χαχῷ. 
i γὰρ ἣν χαχὸν ἢ ἡδονή, ἦν χαὶ φευχτὸν χαὶ μισητὸν ὡς ἢ λύπη. νῦν 

ὲ τὴν μὲν λύπην φεύγει πάντα χαὶ ἀποστρέφεται ὡς χαχόν, διώχει GE 

χαὶ ἐπιτρέχει τὴν ἡδονὴν ὡς ἀγαϑόν. τῶν μηδετέρων δὲ μηδέτερον 

Ἢ ὁμοίως: τὰ Bes ἀγαϑὰ χαὶ τέρποντα ἐπίσης πάντες 7 πάντα διώχομεν, 

Auotws ὃὲ χαὶ τὰ χαχὰ χαὶ λυποῦντα παραπ τος φεύγομεν χαὶ ἀποστρε- 

φύμεϑα. τὰ μὴ δέτερα ὃ ae μηδ΄ ὄντα μήτε χαχὰ υμνήτε ἀγαϑὰ μηδέτερον 7 
΄ ,΄ v Ἄς Ὁ 
OWOLWS, τουτέστιν οὔτε CE byousy οὔτε διώχομεν. 7, ὁμοίως, τοι ξΞπισὴης 

7, διώχομεν 7 φεύγομεν. οὔτε γὰρ μᾶλλον ὁρμῶμεν πρὸς τεῦξιν αὐτῶν 

οὔτε μᾶλλον ἀφορμῶμεν πρὸς ἀποφυγήν, ἀλλ ἐσμὲν ἐν μέσῃ τινὶ χατα- 

στάσει πρὸς οὐδέτ ny υᾶλλην ἐχχλίνοντες 7 vevovtes, ὥστε χαὶ εἰ ἢ ἡδονὴ 
ty > ~ ~ Ἂ ~ , > ~ ΄ - 

ἣν τῶν χαχῶν. ἐφεύγομεν ἂν αὐτήν, εἰ ὃξ τῶν μήτε ἀγαϑῶν υμήτε χαχῶν 

ἀλλὰ τῶν μηδετέρων, οὔτ᾽ ἂν dotnet αὐτῆς οὔτ᾽ ἂν ἐδιώχομεν. ἐπεὶ 
οὖν οὔτε τῶν χαχῶν ἐστιν οὔτε τῶν οὐδετέρων, ἔστιν ἄρα τῶν ἀγαθῶν" 

οὐ μὴν 000 εἰ μὴ τῶν ποιοτήτων ἐστὶν ἢ ἥδονὴ διὰ τοῦτο οὐδὲ 

τῶν ἀγαϑῶν. ὃ συνάγων τὴν ἡδονὴν μὴ εἶναι ἀγαϑὸν διὰ τὸ μὴ εἶναι 

ποιότητα, ἐν δευτέρῳ σχήματι τοιοῦτός ἐστιν’ ἢ ἧδονῃ οὐχ ἔστι ποιότης, 
πᾶν ἀγαϑὸν ποιότης ἐστίν: ἢ ἡδονὴ ἄρα οὐχ ἀγαϑόν. αἰτιᾶται δὲ τὴν 

λέγουσαν πρότασιν πᾶν ἀγαϑὸν ποιότητα ἣ ποιὸν εἶναι. εἰσὶ γὰρ ἀγαϑά 

τινα WF, ὄντα ποιὰ μηδὲ ποιότητες, ὥστε τί χωλύει χαὶ τὴν ἡδονὴν ἀγα- 
ov εἶναι, xdv wx εἴη ποιὸν ἣ ποιότης; τίνα δέ εἰσιν ayaa τὰ μὴ ὄντα 

ποιότητες, ἐπήγαγε τὰς “av πνοὴν ἐνεργείας, αἵ τινες ἀγαϑὰ μέν εἰσι, 

ποιότητες δὲ οὔχ εἰσιν, εἴπερ ἢ ἐνέργεια χίνησίς ἐστι  δραστιχή. ἢ ὃς | 

χίνησις οὐ ποιότης. χαὶ ἢ εὐδαιμονία ἐνέργεια μέν ἐστιν, ὡς εἶπε χαὶ 
2 ~ >] Ἁ , 5. \ Vv " Ω 7 

ἐρεῖ, οὐ μὴν ποιότης, χαὶ ἐστιν ἀγαϑον. 

τέρποντα B: τέρπονται ἃ 24 ὁρμῶμεν Vat. 1622: ὁρῶμεν Ba ‘ 

, , 2 ~ , , Ss 4 Ἁ - iw a) 

λύπη χαχόν; Ex τοῦ πᾶντας φεύγειν αὐτήν. πρὸς τοῦτον 166 

90 

on 
a0 

40 

15 

50 
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5 

Ρ. 1118115 Λέγουσι δὲ τὸ μὲν ἀγαϑὸν ὡρίσϑαι. τὴν δ᾽ ἡδονὴν 167: 
ΘΝ, 

ZLOPLOTOY. 

Καὶ οὗτος 6 συλλογισμὸς ἐν δευτέρῳ σχήματι περαίνεται οὑτωσί" 

ἢ ἡδονὴ αὐριστός ἐστι, πᾶν ἀγαϑὸν γι ἐστίν, ἢ ἡδονὴ ἄρα οὐχ 

ἔστιν ἀγαϑόν. ἐνίσταται ὃὲ χὰν τούτῳ πρὸς τὴν λέγουσαν πρότασιν, ὅτι 

ἢ ἡδονὴ ἀόριστόν τι πρᾶγμά ἐστι ual φησιν" εἰ μὲν ἐχ τοῦ ἥδεσθαι ἀορί- 
στοῦ ὄντος (οἱ μὲν γὰρ ἥδονται μᾶλλον, οἱ 6& ἧττον, χαὶ οἱ μὲν μόγις 

ἐπὶ ἡδονὴν ὁρμῶσιν, οἱ ὃὲ τάχιον) εἰ μὲν ἐχ τοῦ ἥδεσϑαι ἀορίστου ὄντος 
χαὶ τὴν ἥδονὴν ἀόριστόν τι λέγουσι, περιφανῶς ψεύδονται. τοῦτο γὰρ 
ἐποίσουσι χαὶ χατὰ τῶν ἀρετῶν ἀγαϑῶν οὐσῶν χαὶ χατὰ τῆς ὑγιξίας χαὶ 

. \ χατὰ τῶν ἐπιστημῶν: χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τούτων ὁρᾶται τὸ ἀόριστον: οἱ 
υὲν γὰρ μᾶλλον ὑγιαίνουσι χαὶ μᾶλλόν εἰσι γραμματιχοὶ χαὶ μᾶλλον σώ- 

φρονες χαὶ μᾶλλον ἀνδρεῖοι χαὶ μᾶλλον μετέχουσι τῶν ἀρετῶν χαὶ ἕξεων 
χαὶ ἐπιστημῶν, of δὲ ἧττον. ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἔσονται xa 
τῶν ἀρετῶν χαὶ ἢ ὑγίεια χαὶ τῶν ἐπιστημῶν Exdoty τε μᾶλλον χαὶ ἧττον 

ἔχουσα διὰ τὸ τοὺς μὲν μᾶλλον μετέχειν χαὶ μᾶλλον ἐνεργεῖν χατ᾽ αὐτάς, 

τοὺς δὲ ἧττον: χαὶ ἔσονται χατὰ τοῦτο χαὶ αὗται ἀόριστοι χαὶ φαῦλαι. 

εἰ 6& οὐ χατὰ τοῦ ἥδεσϑαι τὸ ἀόριστον κατηγοροῦσιν, ἀλλὰ χατ᾽ αὐτῆς 
τῆς ἡδονῆς, χαὶ οὕτω διάδηλον τὸ ψεῦδος. ὥσπερ χαὶ τὸ εἶδος τῆς ὕγι- 

elas ual τὸ τί ἣν εἶναι ὑγίεια ἕν τι χαὶ ταὐτόν ἐστιν ἀπ τον χαὶ ἂν- 
επίδεχτον τοῦ μᾶλλον χαὶ ἧττον. τὸ γὰρ ὑγίεια χαὶ τὸ τί ἦν εἶναι ὑγιείας 

ἀνεπίτατον “at ἀνάνετόν ἐστιν. ἕχαστον γὰρ tool ὅπερ ἐστὶν οὔτε ἐπί'- 

τασιν οὔτε ἄνεσιν ἐπιὸ Mer οἷον ἢ ἀνδρεία ἢ σωφροσύγη χαὶ ἑἔχάστη 

Sage (ὧν 

- ~ ~ > 5) ἘΝ 5 ΄ - "» 
τῶν ἐπιστημῶν, τοῖς O& χατ’ αὐτὰς λεγομένοις τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον ἐν- 

= or ἈΝ - ca ~ Fans: Ἂς: ~ 

ορᾶται, οὕτω χαὶ τὸ εἶδος τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ τί ἣν εἶναι ἡδονῆς ἀνεπίτα- 
Ἂ ΞῚ ΄ τὶ ΄ ΄ 7 5 , 

tov χαὶ avavetov ἐστιν, ὥστε χαὶ ὡρισμένον, ὥστε χαὶ ayadov. » λέγε 
ea \ BE ἀμιγεῖς μὲν ἡδονὰς αὐτὸ xa? αὑτὸ χωρίς τινος ὑποχειμένου τὸ εἶδος 

τῆς ἡδονῆς νοούμενον χαὶ an ΕΗ πᾶν ἄλλο εἶδος, οἷον λευχότητα, μελα- 

νίαν, ὑγίειαν: μεμιγμένας O& τὰς we)? ὑποχειμένου νοουμένας. οἷον τὰς ἐν 

80 ἐμοὶ χαὶ σοὶ χαὶ τοῖς ἄλλοις Share αἱ μὲν οὖν usutyugvat, ot ἐν ἐμοὶ 
χαὶ σοὶ ἐν ἐπιτάσει χαὶ ἀνέσει ἵστανται xal ἀναπεπλησμέναι εἰσὶ τῆς ἀορι- 

στίας, αὐτὰ δὲ τὰ εἴδη, οἷον ἢ ὑγίεια χαὶ ἢ ἡδονὴ χαὶ τὰ ἄλλα, ὥσπερ 

εἴρηται, ἀνάνετα χαὶ ἀνεπίτατα χαϑέστηχεν. ὅτι ὃὲ πολὺ τὸ ἀόριστον lat 

σχεδὸν ἀπερίληπτον τὸ ἐν ἑκάστοις τῆς ὑγιείας δηλοῦσιν αἱ χράσεις. εἰ 

35 γὰρ ἢ τοιάδε χρᾶσις τῶν ἐν ἣμῖν στοιχείων ἐστὶν ἢ ὑγίεια, αἱ ὃὲ χράσεις 

χαὶ τὸ ἐν αὐταῖς μᾶλλον χαὶ ἧττον ἀόριστον. δῆλον ὡς χαὶ al ἑπόμεναι 

ταύταις ὑγίειαι ἀόριστοί εἰσι. χαὶ τί λέγω τὰς τῶν πάντων, ὅπου χαὶ τοῦ 

αὐτοῦ χαὶ ἑνὸς οἷον Σωχράτους xa? ὥραν ὡς εἰπεῖν ἐπιτείνεται χαὶ ἀνίεται: 

1 rhesis usque ad ἐνδέχεται εἶναι (p. 1178428) a 18 ἀλλὰ χατ᾿ Vat. 320: ἀλλ᾽ 

ἀντ Ba 20 ἔντι B: avi a ὑγιείας ἃ: vyeta B 25 ἡδονῆς a: ἡδονῇ B 

34 ἀπερίληπτον B: ἀνεπίληπτον a 

20 

25 

οὐχ 

a 

3 
i 
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hy 7 7 \ , Ἁ 

p. 1173299 Τέλειόν te τἀγαϑὸν tidevtar, τὰς δὲ κινήσεις χαὶ τὰς 167 

7 > ΄ , \ \ ᾿ ᾿ ἔχ ΣΝ ι > QO. > ΄ 
Καὶ οὗτος ὁ λύγος. πρὸς τὸ μὴ εἶναι τῷ ἡδονὴν τἀγαϑὸν ἐπλέχετο 42 

ἐν πρώτῳ σχήματι. 7% ἡδονὴ χίνησις χαὶ γένεσις, πᾶσα χίνησις 7 γένεσις 
΄ “...» ΄ ca ‘ uv 5» ΄ Ύ , 

ἀτελής" ἢ ἣἥδονη ἄρα ἀτελής. εἴτα see a τὸ GuuTe σι 
“Ὁ 
ασυα. ὅτι 7 ἡδονὴ 

ἀτελής. χαὶ Cees Tan) Spe) πρότασιν THY ὅτι (οὐδὲν ἀτελὲς τἀγαϑόν, 

συνῆγεν, ὅτι ἢ ἡδονὴ οὐχ ἔστιν ἀγαϑόν. ἐδήλωσε 68 τὸν οὐδὲν ἀτελὲς 45 
\ 

τἀγαθὸν διὰ τοῦ τέλειόν. τε 

06 τὸ ἀτελὲς οὐχ ἀγαϑόν. τὸ 

ταγαϑὸν τίϑενται. εἰ οὖν τἀγαϑὸν τέλειον. 
\ σ ed CN \ (4k Ἃ “ΜΆ > aX NX ὲ ὅτι ἢ ἡδονὴ χίνησις ἢ γένεσις ἐσήμανε διὰ 

10 τοῦ πᾶσα ἥδονὴ γένεσις χαὶ πᾶσα Ὡδονὴ χίνησις. τοῦτο ϑεὶς εὐθὺς δια- 

σείει τὴν λέγουσαν πρότασιν. ὅτι ἢ ἥδονὴ χίνησίς ἐστι, λέγων: πᾷσα χί- 
e, , δὴ a , wl , He am »,Ἱ =e ἘΝ ἣν Q~ \ 

νησις ϑάττων xat βραδυτέρα ἐστί. βαδίζει γάρ tes ποτὲ μὲν Dattov, ποτὲ 
dh iN Fes \ ~ ae ᾷ Ke > Sig Sapa ~ (A a7 

62 βραδύτερον χαὶ χινεῖται μὲν ϑᾶττον ἢ ἀπλανὴς τῶν σφαιρῶν, βραδύ- 
. 

Tepov δὲ ταύτης ἅπαν τὸ πλανώμενον. εἰ οὖν ἐν ταῖς χινήσεσι συμπέ- 50 
. Q~ a X -ἷ ey \ ὯΝ { n > 

πλεχται τὸ ϑᾶττον 7 τὸ βραδύτερον. Foovy 6: ἡδονῆς Dattwy χαὶ Boatn- -- σι 

΄ > v > Ἃ Vv. Cc cp \ iA \ , a 

TEPAZ οὐχ ἔστιν. οὐχ AV ety Ἢ Ὑροηνῦ) χίνησις. ἡσθῆναι WEY 740, OFSt, 

> ΡΥ ΟΣ α ΄ X \ ΄ v4 Q~ 

ὕᾶττον χαὶ on 400 TEPOV SVOSYSTAL, TOUTEGTL TOTES μὲν παυξται τις ὑᾶττον 

ἡδόμενος, ὁτὲ : 
\ a? >] \ AX [ ca ‘ oO ΄ A ἊΝ ΄ 

ἱ & βραδύτερον: αὐτὴ ὃὲ ἢ ἡδονὴ ϑάττων χαὶ βραδυτέρα 
" x wv \ lad ΤᾺ = ~ ΕΝ > Vv = .Ξ ΡΨ 25 ΄ 

ΟὟΧ ἔξεστι. ϑητέο ον ὃὲ χαὶι οὑτῶς" TOV βαδίζοντος SX τινος εἰς TVA TATTOV 

Ἃ Ὁ 4 \ ~ / ww \ ~ >. ΄ 

20 ἣ τρέχοντος οὐχ εἰσι πάντα τὰ τῆς βαδίσεως 7 τὰ τῆς ὃρομήσεως μέρη 
> ~ > \ \ \ Fs j \ eel NN τὸ ‘ a 
ἰσοταχῆ. ἀλλὰ τὰ μὲν ὀξύτερα | xat ταχύτερα, τὰ δὲ ἥττον τοιαῦτα: τὰ 167 
>! ~ cn ~ κι / ‘ 3 \ ~ τὶ ~ , 5 3 . ΄ 

ὃξ τῆς ΠΕ παῦτο π᾿ pyre aoa aoe ϑέχρι τέλους, st χρὴ μέρη 
=a , ΄ ~ ws 

λέγειν (uta yap ἐστι χαὶ ἢ αὐτὴ ὁμοία), οὐδὲν οὐδενὸς τῶν ἄλλων συντο- 
, ΡῚ Ἅ / 

γώτερον χαὶ ὀξύτερον GAN ἔστιν ἅπασα ὡς εἴπομεν ἢ an ἀρχῆς ἕως τέ- 
᾿Ν ΄, " » ~ , > δ᾽ ΄ ΄ 

25 λοὺς ἡδονὴ ὁμαλὴ μηδεμίαν ἐπίτασιν ἢ ἄνεσιν ἐν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἢδύ- 
4 νὰ ao wa ~ ~ , ~ τιν 

usta προσεπιχτωμένη. εἰπὼν GE ὅτι πάσῃ χινήτει δοχεῖ οἰχεῖον εἶναι 
, \ Ν, ΄ 9 Als \ > QQ? ΄ ‘ > \ ~ ~ 

τάχος χαὶ βραδυτής. ἐπήγαγε χαὶ εἰ wh xa? αὑτὴν οἷον τὸ τοῦ 5 
aoe \ » EQNS 8) 2 > > ~ i“ > | q@ 

χοσμοὺ πρὸς ἀλλο. ὃ δὲ λεγει ἐστίν εἰ μὴ πᾶσα χίνησις αὐτὴ χαϑ 
΄ 3 \ Daya! > al Ly ey ~ , 5 

αὐτὴν TO ἡᾶττον STLOSY ETAL, οἷον 7 TOD χύσ OWO0, ASYWY νὺν XOGU0Y αὐ- 

‘ ‘ 5 ~ 5 , ~ 

30 τὴν τὴν anhavy σφαῖραν (avertdextos γάρ ἐστι τάχους χαὶ βραδυτῆτος. 
i i ἢ i 7 Ne Pr i 

\ διὰ τὸ ὁμαλῶς χινεῖσϑαι τὴν τοιαύτην σφαῖραν, ὡς ἐν τῷ []ερὶ οὐρανοῦ 
ὟΝ, > ? > ~ ΄ ΄ » 5 

ὀέδειχται), GAR οὖν πρὸς τὰς τῶν πλανωμένων χινήσεις. εἴ τις “OTHY παρα- \ | ’ | t 

βάλλοι, εὑρήσει ϑάττονα πάνυ πολλῷ τῶν χινήσεων ἐχείνων. τοῦτο μὲν ; i Ί ἶ 
ΕΥ̓ ~ , ~ , ’ 

οὖν τοιοῦτον, τὸ ὃ ἐν ἀρχῇ τῆς λέξεως εἰρημένον τὸ χίνησιν χαὶ γέ- 10 

1 τἀγαϑὸν] τ rubro add. B τίϑενται B: τίϑεται a: τιϑέντες Aristoteles rhesis 

usque δ᾽ ἥδεσϑαι (p. 11734) a 4 ἐν B: ὡς ἐν ἃ ὃ τὸ συμπέρασμα B: τὸ συμ- 

πέρασμα τὸ ἃ 0 οὐδὲν---δὲ τὸ (7) a: om. B 9 τὸ ἀτελὲς B: χαὶ τὸ ἀτελὲς a 

12 ϑάττων B: ϑᾶττον ἃ 14. 1 συμπλέχεται ἃ 18 αὐτὴ B: αὕτη ἃ 

24 ἅπασα Β: ἅπασιν ἃ 20 προσεπιχτωμένη B: προσεπιχτηνομένην ἃ 27 τὸ B et 

Arist. codd. LOMbOb:; τὰ a: τῇ Arist. vulg. 31 Περὶ οὐρανοῦ] BG p. 288413 

32. 33 παραβάλλοι a: παραβάλοι B 
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τῷ σι 

νεσιν ἀποφαίνειν πειρῶνται ταὐτόν ἐστι τῷ ἀποφαίνειν Fear wy 1θτν 

εἶναι αὐτὴν τἀγαϑόν. τὸ γὰρ λέγειν ὅτι ἢ ἡδονὴ χίνησις 7 γένεσίς ἐστι 
OY w/z ~ ΄ te 

TAUTOV ἐστι τα λέγειν, OTL 

2 3% 

5 y By) Qs ΄ x 
ἡδονὴ οὐχ ἔστι tayadov. pagel usy οὖν 

” , ε i ΄ ΄ X 5 τς 2) » > >i 2 

Ἢ γένεσις, ὡς λέγομεν 7 θην ODX COTty. ες DY GE ὥρμη ται ἐχεῖνοι 

/ ΄ ~ \ Vv 5 

χίνησιν χαὶ γένεσιν αὐτὴν λέγειν, ταῦτα ἂν ety. λέγουσι δή, εἰ ἢ χίνησις 

ἐντελέχειά ἐστι τοῦ χινητοῦ ἢ AR ὡς ἐν τῷ [ τῶν Φυσιχῶν 
=) / wv 3) Ἐς a ΄ ΄ i) 5 ~ a7 

λέγεται, YTOL EX TOV QVVAWEL εἰς τὸ ἐνερ et, 0 0 WEVOS SX TOV ου- 

Q @- 
«πον 

ῶϑ.-: 

\ 

vaciiar ἥδεσϑαι εἰς τὸ ἐνεργεῖν μεταβάλλει, δλον Ott χαὶ 7 ἡδονὴ ἐντελέ- 
ΤΟΣ. AR ° = ~ > 

χειά ἐστι τοῦ δυναμένου ἥδεσϑαι, y τοιοῦτος. εἰ ὃὲ τοῦτο, Be ἂν 
Ya ΄ ΄ > ~ 

εἴη ἢ ἥδονή. ἀλλὰ τοῦτο, φησὶν ᾿Αριστοτέλης, ὃ λέγουσιν οὗτοι, οὐχ ἔστι 
ταὐτὸν ἐχείνῳ τῷ συμβαίνοντι ἐπὶ τοῦ Ee ate ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς χινή- 

σεως, ὅταν Ἢ τῆς ἐπιτηδειότητος τὸ χινούμενον μετα ἢ χαὶ χινῆται 
τὸ fay 

πρὸς ἐχεῖνη. εἰς ὃ μεταβαλεῖν xat χινηϑῆναι δύναται, χαὶ ἐπιτήδειόν ἐστιν 

5 \ Ὑ / > 3 ~ ~ > , 

vaust εἰς τὸ ἐνεργείᾳ "τὸ ΠΟΥ ἔτι μένοντος ἐν αὐτῷ τοῦ δυνάμει. 

ote λέγεται χινεῖσϑαι, ἐπὰν 6& παύσηται τοῦ δυνάμει χαὶ ἐνεργείᾳ μόνον 
v5 ΄ Chie τ. , pete) > Vip 

ott λευχόν, wxxéte ἐνόντος αὐτῷ ἐχείνου, ao οὗ ἤρξατο μεταβάλλειν, 
πη > IAN ~ s,43)9 y y > ~ - 

οὐχέτι ὈΠῸΣ ἐστιν οὐδὲ χινεῖται, ἀλλ ἔστιν ἐν τινι ὄντι, οἷον τῷ λευχῷ. 
v 5 ~ ~ ~ 

ἕως yap ἂν λευχαίνηται, ἔστι τι ἐν αὐτῷ τοῦ μέλανος, εἰ Ex τοῦ μέλανης 
a) Vv > ~ ~ 

sts τὸ λευχὸν ἢ μεταβολὴ γίνεται, χαὶ ἕως ἂν ἔστι τι ἐν αὐτῷ τοῦ μέ- 

havos, δυνάμει λευχόν ἔστι χαὶ χινεῖται, ὡς εἴρηται. ἐπὶ ὃὲ τοῦ ἡδομένου 
bla 7 > 5 ~ ~ Ἁ o> Cc > 

οὔτε μένει ἐν αὐτῷ TL τοῦ μὴ ἥδεσθαι ἐ 

οὔτε πρός τι τέλος Scena Bee ἐχεῖ τὸ λευχαινόμενον εἰς τὸ λευ- 

χόν. χίνησις υδρ οὖν διὰ ταῦτα jj ἡδονὴ οὐχ ἂν εἴη. 

πὸ iy eS ee Se a Cm Ut CRE TO ΟΣ ΕΟ eee cr p. 117304 ἔγεσίς τε πῶς AV εἴη; δοχεῖ γὰρ οὐχ Ex τοῦ τῦχον- 

TOS τὸ τοχὸν Yiveodat. 

PEIN σ΄ ¥ 

ἔτι μένειν ἐν αὐτῷ τὸ δυνάμει. οἷον τὸ δυνάμει λευκὸν ὅταν ἀπὸ τοῦ ὃυ- 2 

25 

΄ { ‘ ΄ , Ἁ CIN \ ΄ ‘ A Ἂ ‘ 

"ἰπὼν ὅϑεν ὁρμηϑεὶς 6 [lhatwy τὴν ἡδονὴν χίνησιν ἔλεγε χαὶ ἄντει- 30 ἐπι i i Ι Ι i 
~ ~ , Vv , 

πὼν αὐτῷ λέγει νῦν χαὶ πόδεν ἀνεπείσϑη λέγειν αὐτὴν γένεσιν. ἔστι γάρ, 

φησίν, ἢ sport, 6 [ἰλάτων. οὐ cae ἀλλὰ τῶν πρὸς τέλος δὸός τις χαὶ 
΄ ΄ \ 

30 υεταβολή. ws γὰρ ἢ ὑγίανσις πρὸς OY \s ς πρὸς τὸ λευ- 80 | Πηλή γὰρ ἢ ὑγίανσις γίξιαν χαὶ ἣ λεύχανσις πρὸ 
ied , Vv 

χὸν οὕτω χαὶ αὕτη πρὸς Thy χατὰ φύσιν χατάστασιν χαὶ εὐπάϑειαν. ἔστι 
΄ c 5 , fe (st) 4 , ΙΝ 

γάρ. φησὶν ὃ [[λάτων. ἢ ἡδονὴ γένεσις εἰς φύσιν αἰσϑητή. ἄγει γάρ. φησὶν \ rl bet πὰ deed bear helen at 
΄ Ὑ j- ς - 5 \ , 5 5 ‘ ‘ 

[Πλάτων, τὴν ἕξιν ἡμῶν sts τὸ ae φύσιν τ ἐπὶ τὴν χατὰ 
΄ ΕΝ > > > > ὦ ΄ ΣΝ ὩΣ 

φύσιν εὐϑημοσύνην. μᾶλλον δὲ οὐχ αὐτὴ aes ἀλλὰ δι᾿ αὐτῆς ὡς διὰ 35 
> ΄ » ΄ - , > 

35 Ἰενέσεως ἐπάνεισιν εἰς τὴν χατὰ φύσιν ἕξιν τὰ σώματα τῶν ζῴων. ἐπεὶ 
“ ΄ , > CEN 3 ‘> 45 \ ~ \ La »} oe 

οὖν γένεσίς ἐστιν, at δὲ γενέσεις οὐ τέλη ἀλλὰ τῶν πρὸς τέλη, οὐχ ἐστι 

6 τῶν Φυσιχῶν])] [1 p. 201428 8 μεταβάλλει B: μεταβάλλειν ἃ 12 μεταβάλλη 

Β: μεταβάλλει ἃ 15 μένοντος---τοῦ B: μένον --τὸ a 24 ἡδονὴ B: ἡδονὴν a 

25 rhesis usque ad λύπη φϑορά (p. 11737) a 29 Π]λάτων] Phileb. p. 53 E 30 ἡ 

B: om. a 32 [Πλάτων] Phileb. p. 53C 54D αἰσϑήτη B: αἰσϑητόν a 

94 chttvuuocovyy a 36 at δὲ γενέσεις B: ἡ δὲ γένεσις a 

ἀμήν, Ὁ τοι 

ΣΦΙΝ ει 
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~ | , \ »} ang - 

συγγενὴς τῷ ἐπ᾿ αὐτῇ τέλει. χαϑόλου γὰρ οὐδεμία γένεσις συγγενὴς τοῖς 167¥ 

τέλεσιν: οὔτε γὰρ ἢ οἰχοδόμησις τῇ οἰχία ἐστὶ συγγενὴς οὔτε ἢ ὑγίανσις 
τ ας = σ = οὐδὲ (. PS ὧν gi > oe ἢ | τέλ σ pee c TAN δ 

τῇ ὑγεία: ὥστε οὐδὲ ἢ ἡδονή. ἀγαΐ εἰσι τὰ τέλη, ὥστε ἣ ἡδονὴ 

τέλος ἀγαϑόν, τὸ μὴ συγγενὲς 
σ 

οὐχ ἀγαϑόν" οὐ γάρ ἔστι τέλος. ε 
’ a 

τέλει οὐχ ἀγαϑόν. ὅτι ὃ 
ε ν. - - > ΄ 

Sab χατὰ τὴς ἡδονῆς τοιαῦται ἐπιχειρησξις 40 on τὰ 
¥-E, ς Vv τὸ δ ΄ \ Ψ, ἘΞ πὰ \ ~ ον A= 5 ee ΠΟΥ > ~ 3 

οὐχ ἔχουσι τὸ ἰσχυρόν, xat ἔδειξε χαὶ νῦν δειχνύει, λέγων οὐδὲν δοχεῖ 2x 
ζω ᾿ ~ -» ΄ " al Ἐξ 

τοῦ a γίνεσθαι GAR ἐκ τοῦ δυνάμει ὄντος τοῦτο, ὃ νῦν ἐνεργείο 
> ἊΝ “ Ὁ ἐ ὃ > Ὅν ἐστίν, οἷον ἥδε ἢ σάρξ. ἥτις ἐνεργείᾳ νῦν σάρξ ἐστιν, οὐ γέγονεν ἐχ λίϑου 

v 26. 2 ΄ a + > ΄ fe re ἢ ξύλου 7 τινος τῶν τυχόντων ἀλλ ἐξ ἐχείνου. ὃ ἦν δυνάμει σάρξ. ἣν 
> . 10 GE δυνάμει σὰοξ τὸ αἷμα, εἰ ὃ τὴν δυνάμει τὸ ξύλον δὰ ἐγ ὶ 

5 τ 
S ξχ τοὺ 

Ov 

σ a ,» » ΄ \ > pw 

αἵματος: τοῦτο γὰρ ἣν δυνάμει σάρξ. πάλιν τὸ αἷμα eae εν ἐξ ἄρτου" 
> > , ~ rs ΄ Ε' 

οὗτος γὰο ἣν δυνάυει αἴμα χαὶ ἔτι τὸ τινόμενον πᾶν ἐξ ἐχείνου γίνεται, 4 
> \ > YS € i) > \ oO ~ ~ ΄ ΄ 

εἰς ὃ χαὶ ἀναλύεσϑαι δύναται διὰ τῆς φϑορᾶς τῆς ἀντιχειμένης τῇ γενέσει, 
~ ΄ 5 Ε ἘΣ 

15 οἷον τὰ φυτὰ ex τῶν στοιχείων, εἰς ἃ χαὶ ἀναλύεται διὰ τῆς φϑορᾶς 
~ . ~ ΄ 5 ~ ‘ a4 ΄ “- ΄ 

τῆς ἀντιχειμένης τῇ γενέσει αὐτῶν χαὶ τὰ ἄλλα πάντα. εἰ οὖν χαὶ ἢ 
ε > > ” εν 5 v yv ΄ Ξ 
ἡδονὴ γένεσις ἦν, Fy ἂν δὸός τις χαὶ μεταβολὴ ἔχ τινος εἴς τι, ὡς 7, 

, > 3 Ld \ e ’ὔ 5» [4 ‘4 5 , >) 

uéhavors ἐχ λευχοῦ εἰς μέλαν χαὶ ἢ νόσανσις ἐξ ὑγιείας εἰς νόσον. οὐχ 
Vv a)? >} ‘ ~ ca ~ D4 A > 3 > Vv \ 5 σ 5 Vv ‘ v 

ἔστι δ᾽ ἐπὶ τῆς ἡδονῆς οὔτε τὸ ἀφ᾽ οὗ οὔτε τὸ εἰς ὅ: οὐχ ἔστι γὰρ οὔτε 
> ~ cnr ~ v = 

20 τὸ ἀλλοιούμενον xat μεταβάλλον χαὶ γινόμενόν τι διὰ τῆς ἡδονῆς ovte 50 
΄ > a ~ ¢ ε " ΄ . εκ 

téhog tt, ets Ὁ ae | δονή, ὥσπερ ἣ ὑγίανσις εἰς τὴν ὑγίειαν χαὶ 7, 
΄΄ ,ὔ “ω la , 

ϑέρμανσις εἰς τὸ ϑερμόν. χαὶ τοῦτο εἰχότως συμβαίνει. οὐ yap ἐστι τέ- 
3 ) ΨΥ, ΄ ΄. Jp (ENR! 5 ΄ sy | 5...) 5 οι ἃ 

γεσις ἀλλ᾽ ἐνέργεια, ὡς δείξει. at δ᾽ ἐνέργειαι τέλη εἰσὶν ἀλλ᾽ οὐχ ὁδοὶ 
, σ ΄ 

πρὸς τέλη. ὅτι δὲ τέλος ἐστὶν i ἡδονὴ χαὶ οὐχὶ γένεσις. υαϑοιμεν ἂν 
ee | ~ a \ o ΄ Ve σ 

25 ἐντεῦϑεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν γενέσεων οὐχ ἅμα γίνεταί τι καὶ ἔστιν ὅτε 
ὁ > \ fed 4 σ ΄ » 

γίνεται. οὐ γὰρ ἅμα γίνεται σὰρξ χαὶ σάρξ ἐστιν ὅτε γίνεται, οὐδὲ ὅτε 
* ze = © a ἂν ΄ ’ σ ’, A v 5 

γίνεται ἢ οἰχία τότε ὅτε γίνεται χαὶ ἔστιν. ἐ 
~ ΄ ~ ied e ~ \ “ 5 \ ~ en ~ wrx 

τοῦ ὁρᾶν, ἅμα τε ὁρᾷ χαὶ ξώραχε: χαὶ ἐπὶ τῶν ἡδονῶν dua τε ἥδεται 
Ve ἘΞ σ > ee 4 Line bss \ > ΄ > AN Siw \ 

χαὶ ody, ὥστε ἐνέργειά ἐστι χαὶ od γένεσις. εἰ G& ἐνέργεια, χαὶ τέλος 
, > > eps \ \ \ ΄ > ν ΄ , ~ 

80 ἀλλ οὐχ ὁδός τις χαὶ μεταβολὴ πρὸς τέλος. οὐχ ἔστι γὰρ υὐριόν τι TOD 
- co Ld gq a o> > τ ΩΣ ΖᾺ > 2 ΄ 6 aN ΄ \ 

χρώνου xav ὧν 7Gsto, ἐν w οὐ τέλειος Wy ἐν τῷ ἡδομένῳ 7 Pant τὸ 

υ ιόν τι χαὶ δλόχληρον ὃν οὐ γένε- al On ~ ΟἿ 
>) ~ ΄ ~ , 

6 ἐν ἅπασ' τοῖς μέρεσι τοῦ χρόνο 
΄ > > ἘΠ (9 ΄ \ fy ΄ ΄ σ 2 

ots ἐστιν ἀλλ᾽ ἐνέργεια. τότε γὰρ τέλειος ἢ γένεσίς ἐστι χαὶ λέγεται. ὅταν ὃ 
, D αι." σ νι Ἃ ere \ \ \ \ 

{wousvoy τελειωϑῇ ἕως δ᾽ ἂν γίνηται, ἀτελὲς χαὶ τὸ γινόμενον χαὶ 
“Ee a - , 2 ai δ. τῷ Ἁ \ x qs - > ~ , , ~ a> , 

35 τ χξνεσις. q OF FO0VT χαι εὐθὺς cy τῷ πρώτῷ μέξρξι TOV OKOD J POVO0, 

On 
~~ Γ᾿ ,ς > ~ 5 ~ ,ὔ 

ἐν ᾧ ἥδετο, ὅλη τελεία πάρεστιν: ὡσαύτως χαὶ ἐν τῷ ἐφεξῆς μέρει χαὶ 

na ἐν τῷ μετ᾽ ἐχεῖνο χαὶ ὅλως ἐν ἅπασι χαὶ τοῖς ἄγαν ἐλαχιστοτάτοις τοῦ 
5 , > Ἃ ν , 5 τ 

χρόνου μέρεσιν: ὥστε οὐχ ἂν εἴη γένεσις GAN ἐνέργεια. ἀλλὰ χαὶ εἰ ἣν 

Ἱένεσις, ἦν ἂν μεταβολή τινος ὑποχειμένου δυνάμει ὄντος ἐχεῖνο εἰς ὃ 
40 μεταβάλλει, οἷον ἢ ἐξαιμάτωσις yévects οὖσα αἵματος μεταβολή ἐστιν εἰ τὸ 

11 μὲν Β: om. ἃ 15 post φυτὰ inserit γέγονεν a: om. B ἀναλύεται B: dtadde- 

ται ἃ 27 τότε ὅτε Vat. 320: τότε Ba 30 πρὸς τέλος B: πρὸς τὸ τέλος a 

Ὁ] et 36 ἥδετο B: ἥδεται ἃ 39 ἐχεῖνο B: ἐχείνου ἃ 
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oI ~ A ~ cs ~ μ ’ As s ay ‘4 a 

ἐχεῖνο πρὸ τῆς ἡδονῆς, δυνάμει δέ, ὑετὰ ὃξ τοῦτο γέγονεν ἐνεργεία διὰ 
~ ¢ ~ ΄ ~ wv <3 

τῆς ἥδονῆς ὡς ἐπὶ τοῦ iets Oc γὰρ πρὸ τῆς γενέσεως, ἥτις ἦν ἐξαι- 

5 μάτωσις, ἐνεργείᾳ μὲν οὐχ ἣν αἷμα ἀλλὰ δυνάμει, μετὰ δὲ ταῦτα γέγο- 
γεν αἴαα διὰ τῆς ἐξαιματώσεως. τί οὖν ἂν ee ae ot τὴν pan | 

23 { 

λέγοντες γένεσιν ἀνάλογόν τι τῷ ἄρτῳ χαὶ τῷ αἵματι, ὃ διὰ τῆς ἡδονῆς 15 
Ξ .ν Pp > > By > > ΄ > Nae ΄ 
ὡς διὰ γενέσεως μετέβαλεν ἐξ οὗ ἣν εἰς ὃ οὐχ ἦν ἐνεργείᾳ ἀλλὰ δυνάμει : 

πότερον τὸ σῶμα ἣ τὴν ψυχὴν ἐροῦσιν ἀνάλογον τῷ ἄρτῳ χαὶ ϑήσουσι 

10 μεταβάλλειν παρούσης σφίσιν αὐτοῖς τῆς ἡδονῆς: μὴ χαὶ γελοῖον εἴη τὸ 

ae ἐνθυυηϑῆναι τοῦτο. ἀλλὰ χαὶ ὥσπερ τὸ τέλος τῆς ὑγιάνσεως, ὅ ἐστιν 
ἡ ὑγίεια, φϑείρει ἢ νόσανσις, χαὶ τὸ τέλος τῆς νοσάνσεως τὴν νόσον φϑείρει 
ἢ ὑγίανσις, οὕτως ἔδει χαὶ ἐπὶ τῆς ἡδονῆς συμβαίνειν, χαὶ ὃ γέγονε διὰ : 

~ e> ~ i“ { 9 \ ~ , \ Υ a ΄ Cy Ἢ 

τῆς ἡδονῆς φϑείρεσϑαι διὰ τῆς λύπης. χαὶ ἔμπαλιν ὃ παρήγαγεν 7 λύπη 20 

ἀπόλλυσϑαι διὰ τῆς ἡδονῆς. χαὶ εἰπάτωσαν ἡμῖν. τίνα ταῦτα τὰ τέλη. ἃ "᾿ or 

γεννῶσιν ἢ λύπη χαὶ ἢ ἡδονὴ χαὶ φϑείρουσι. 

7 5 , Vv ~ 

p.1173b7 “Kat λέγουσι τὴν μὲν λύπην ἔνδειαν τοῦ χατὰ φύσιν 

εἶναι. τὴν O ἡδονὴν ἀναπλήσωσιν. 

Καὶ διὰ τούτων τὴν ἡδονὴν γένεσιν εἶναι ἐπεχείρουν δειχνύειν. εἰ δ᾽ 26 

20 ἔστι γένεσις, οὐχ ἂν εἴη τἀγαϑόν. ἔλεγον δή" ἢ ἡδονὴ ἀναπλήρωσίς ἐστιν. 

ἢ ἀναπλήρωσις γένεσις, ἢ ἡδονὴ ἄρα γένεσις. εἶτα ἢ ἡδονὴ γένεσις, 7 

yéveots μεταβολή, ἢ μεταβολὴ ἀτελής. ἢ ἡδονὴ ἄρα ἀτελής. ἀτελὴς ὃ 

οὖσα, οὐχ ἂν εἴη τάγαϑόν. πα ae lov γάρ τι τἀγαϑόν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀτελές. 

ἀλλὰ πόϑεν δῆλον ὅτι ἢ ἡδονὴ ἀναπλήρωσίς ἐστιν; 7 ἐπεί, φασίν, 7] ἀντι- 80 

25 χειμένη αὐτῇ λύπη ἔνδεια ἐστιν, αὕτη ἂν ἀναπλῚ Ἴρωσιε εἴης et yap tO 

λευχὸν διαχριτιχόν, τὸ μέλαν συγχριτιχόν, χαὶ ἐὰν ἢ λύπη ἔνδεια. ἢ ἡδονὴ 

ἀναπλήρωσις. ὁ τόπος ἐχ τῶν ἐναντίων. τὸ δὲ as con ἔνδειαν εἶναι. 

οὑτωσὶ συνίστων᾽ εἰ λυπεῖται, φασί, τὸ ζῷον πεινῶν χαὶ διψῶν, ἢ πεῖνα 

χαὶ ἢ δίψα λῦπαί stow, ἀλλὰ μὴν ἢ πεῖνα χαὶ ἢ δίψα ἔνδειαί εἰσι τῆς 
80 χατὰ room ἕξεως. ἢ λύπη ἄρα ἔνδειά ἐστιν. ἐπειδὰν γάρ, φασί, τὸ σῶμα 

ἐνδεὲς γένηται ΓΟ ἢ ὑγρῶν, ἐξίσταται τοῦ χατὰ φύσιν. ἐξιστάμενον δὲ 85 

λυπεῖται χαὶ ὀρέγεται τῆς ἀναπληρώσεως, ὀρεγόμενον ὃὲ ἐσϑίει χαὶ πίνει. 

ἐσϑίον ὃὲ χαὶ πῖνον ἀναπληροῦται. εἰ δὲ ταῦτα Ὁ σώματός εἰσι πά- 
ἣν 

ὕη ἢ ἔνδεια χαὶ ἢ πλήρωσις: ὥστε χαὶ τὸ σῶμα ἂν ee χαὶ λυποῖ 

35 αὐτὸ γάρ ἐστι τὸ ἀναπληρούμενον: ὥστε χαὶ τὸ ἡδόμενον αὐτό ἐστιν. a 

Ἰάρ ἐστιν ἐν τῷ σώματι ἢ ἀναπλήρωσις. ἢ δ᾽ ἀναπλήρωσις ἥδονή, ἐν τῷ 

σώματι ἄρα ἢ ἣδονή. ᾧ δὲ πάρεστιν ἢ ἡδονή. ἐχεῖνο ἀνάγχη χαὶ ἥδεσϑαι. 

τύχοι Β: τύχει ἃ αἵματος scripsi: αἷμα Ba τι Β: om. ἃ 8 μετέβαλεν Β: 

μετέβαλλεν ἃ 11 λέγουσι Β: λέγουσι δὲ ἃ et Aristoteles 18 εἶναι post φύσιν ponunt B 

et Aristoteles, post ἔνδειαν a rhesis usque ad τεμνόμενος λυποῖτο (p. 1173b13) a 

20 ἔλεγον B: ἔλεγε a 27 ὁ τόπος B: ὁπότε a 28 et 30 φασί scripsi: φησι Ba 
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10 

30 

co σι 

2 ἀχούετε B: ἀχούεται ἃ 4 ψυχῆς inserui: om. Β: δυνάμεως a 7 ἡ 

om. 

18 

Zo 

(p. 
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ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔστι τὸ σῶμα τὸ ἡδόμενον: οὐχ ἄρα ἀναπλήρωσις ἢ ἡδονή. 108: 
ἀλλὰ πῶς φασι γίνεται ἢ ἡδονή; πῶς, ἀχούετε. εἰσιόντα ἐν ταῖς προσφο- 40 

ραῖς τὰ τὰ τὸ σῶμα σιτία χαὶ ποτὰ χαὶ Mitek cbens τῆς ϑρεπτικῆς 
{ἀρ τς > ea δ᾿ \ Ce ΡῈ a arn =) «ψυχῆς, περὶ αὐτὸ ἀνεμποδίστως ἡδόμεϑα. ἔστι γὰρ 7 γινομένη μετὰ τὴν 

~ \ ΄ > I> nn ἔνδειαν ἡδονὴ ἐνέργεια τῆς ϑρεπτιχῆς ψυχῆς χατὰ φύσιν ἀνεμπόδιστος: ἢ 

ἁπλῶς πᾶσα ἐνέργεια κατὰ φύσιν ἀνεμπόδιστος ἡδίστη ἐστί. τῆς γοῦν 
χῆς Ψψυγῦς ἢ ave εἰς τὶ xy ϑρεπτιχῆς ψυχῆς 7 ἐνέργεια πληροῖ καὶ ἀποχαϑίστησι εἰς τὴν φυσιχὴν 

Zé ΄σ 2 Le Ξ ἡδεῖα 2 ya εἶ £ ἢ ΄ ε ὩΣ 
ἕξιν, ἥτις ἐνέργεια ἥδεῖά ἐστι. χαὶ ἔστι τὸ μὲν ἡδόμενον ἢ ψυχή, ἣ δὲ 

S Lan) ~ > > ἡδονὴ ἀνεμπόδιστος αὐτῆς ἐνέργεια. τὰ δὲ τὴν Ἴρου epi ὃ 45 
5 ΄ 5. ε 
Ἀριστοτέλης οὐχ ως αὖ τὴς χατὰ τὸν οἰχεῖον hoy Ὧν οὔσης ἐνερ Ἱείας; ἀλλ 

id 2 \ > , \ 2 Ξ a ᾿ > 2 ns ὡς ἐπὶ ἐνεργείᾳ τὸ εἶναι ἐχούσης χαὶ μὴ δυναμένης ἀπὸ τῇς ἐνεργείας 
χωρίζεσϑαι. λέγεται οὖν ἢ ἣἥδονὴ Ψυχῆς ἐνέργεια ἀνεμπόδιστος διὰ τὸ 

- Q7 ~ > 7 \ ~ cri “2 ΄, 5 

παραχολουϑεῖν ἀνεμποδίστῳ ψυχῆς ἐνεργείᾳ χαὶ συνεῖναι τῇ ἐνεργείᾳ ἀχω- 
ρίστως, ἐφ᾽ 7 γίνεται. ὥσπερ oe oe ἀρετῇ καὶ τῇ ἐπιστήμῃ ἕξεσιν τυ σαῖς 
τῆς ψυχῆς ἐπαχολουϑεῖ αὐταῖς ταῖς ἐνεργείαις ἡδονή (ἡδεῖαι γὰρ αἵ nar’ 

ag ἀρετὴν ἐνέργειαι), οὕτω χαὶ at τῆς ψυχῆς τῆς ϑρεπτιχῆς ἐνέργειαι, ὅταν 50 

ἀνεμποδίστως ἐνεργῶνται. ie εἰσι. χαὶ ἔστιν ἧ μὲν ὃρε πτιχὴ ψυχὴ 

ἕξις τοῦ σώματος, at de ἐν τς αὐτῆς τε εἰότῃτές τινες χαὶ ἀποχατα- 

στάσεις εἰς τὸ χατὰ φύσιν. τὸ δὲ ἀποχαϑιστῶν εἰς τὴν φύσιν 766, ὥστε 

ἣ ἡδονὴ ἀναπλήρωσις μὲν οὐχ ἔστιν, ἐνέργεια δὲ τῆς ϑρεπτιχῇῆς δυνάμεως 

χαὶ ἕξεως ἣ ἐνέργεια τῆς ϑρεπτιχῆῇς ψυχῆς qi ὅπως ἂν ἐϑέλοι τις λέγειν. 
ταύτης οὖν τῆς ὕϑρεπτιχῆς ἕξεως ἡδέως ἐνερ ae ἕπεται ἢ ἀναπλήρωσις 
χαὶ ἢ εἰς τὸ χατὰ φύσιν ἀποχατάστασις. ὡς γὰρ τοῦ οἰχοδόμου ἐνερ- 108» 
γοῦντος οἷον οἰχοδομοῦντος ἀχολουῦεῖ τὸ αὔξεσϑαι τὸν τοῖχον, χαὶ ἡμῶν 

ἐχχεόντων εἰς τὴν eo το σΡμ αίνει τὴν ὃε ΠΝ οὕτως 

nat τῆς ϑρεπτιχῆς ἕξεως ἐ ἐνεργούσης περὶ τὰ τρέφοντα τὸ σῶμα, ἀναπλη- 
ἐπὶ: 

a 

ροῦται τὸ σῶμα. πολὺ ἄρα διαφέρει τὸ 4 τὴν ἡδονὴν ἀναπλήρωσιν 

σι 

SP 

τοῦ λέγειν Exeodar τῇ ἡδονή ea aia ἦτοι ἕπεσϑαι τῇ ἐνεργεία τῆς 

ϑρεπτιχῆς ψυχῆς ἀναπλήρωσιν. χαὶ ἔστιν 7 μὲν ϑρεπτιχὴ ψυχὴ ἕξις 

σώματος, ἢ Oe ἡδονὴ ἐνέργεια περὶ τὰ τρέφοντα τὸ σῶμα τῆς Stews. ἣ 
δ᾽ ἑπομένη τῇ ἐνεργείᾳ ταύτῃ, ἤτοι τῇ ἡδονῇ, ἀναπλήρωσις. γένεσις" 

yap ἀναπληροῦσϑαι γίνε 

.1118012 Ἢ δόξα δ᾽ αὕτη δοχεῖ γεγενῆσϑαι ἐχ τῶν περὶ τὴν 
Ρ | t 1 

τροφὴν λυπῶν 

(Td δοξάζειν, φησί, τὴν ἥδονὴν ἀναπλήρωσιν ἐπῆλθεν αὐτοῖς ἐχ τῶν 18 

τῆς ὑρεπτιχῆς ψυχῆς 
> ~ 

περὶ thy τροφὴν λυπῶν.) διὰ yap τὸ ἕπεσϑαι τῇ 

a 15 ἐπαχολουϑεῖ B: ἐπαχολουϑεῖν a ἡδονή B: ἡ ἡδονή a 

τελειότητός ἃ 19 ἀποχαϑιστῶν B: ἀποκαϑιστὸν a 21 ἐϑέλοι B: ἐϑέλη a 

ἢ εἰς Bz εἰς a 24 ἡμῶν Vat. 320: ἡμῖν Ba 33 rhesis usque ad ἂν ἀναπληρώσεις 

117320) a 35. 36 τὸ ---λυπῶν a: om. B 

Comment. Arist. XX  Lustratius in Ethica. aD 
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10 

20 

ΟΡ σι 

5 7 

ανεμπηοιστῷ ξ ἐνεργείᾳ 

΄ 

3 

> ΄ ~ eo. ~ 

ἀναπλήρωσιν εἶναι. TO ξπόμενον ταὐτὸν νηοήσαντος τῷ ᾧ ἕπεται. λυπεῖται 
| 3 | Soar 

x. » - ~ , 

ἐπειδὰν δὲ ἄρξηται προσφορᾶς γενομένης A \ [2 

= 

X 
μεν {Zp TO 

-ξ; 
Φ < 

~ My 

ἘΞ oO, Ὁ 0) Da) [ως < 
τ 

~ 4 ~ 5 / 5 - 

ἐνεργεῖν ἢ ϑρεπτιχὴ φυχὴ περὶ τὰ τρέφοντα, τὸ σῶμα οὐκέτι λυπεῖται, 

ὅτι ἀναπληροῦται. τὸ οὖν λέγειν τὴν ἀναπλήρωσιν τὴν τῶν ν τῇ ἡδονῇ 
> ¢ 5 ἡδονὴν ὅμοιόν ἐστι τῷ eee! χαὶ τὴν σχιὰν ταὐτὸν ἐχείνῳ οὗ ἐστιν ἢ 

΄ ε ‘ IF 5 BS ‘ ~ 2 Nie Ξ: 2 ΄ δ 

σχιά. ὡς γὰρ ἐξ ἀνάγχης ἕπεται σχιὰ τῷ βαδίζοντι ἐν ὑπαίϑρῳ oy’ ἡλίου 

χαταλαμπομένῳ, οὕτω χαὶ ἀναπλήρωσις τῇ ἀνεμποδίστῳ ἐνεργείᾳ τῆς 
ΠΩΣ ἊΡ», πω EIN aoe P, ae ee ee σον δ ΣΎ ΖΘ εξ ix £9 ‘ Lp =r or 

ψυχῆς, ἥτοι τῇ ἡδονῇ. xat εἴρηται, πῶς ἐνέργεια ἣ ἡδονὴ λέγεται. ὅτι 
> By y > ΄ δι jee " > \ ΄ o> ~~? x > ΄ 
Of οὐχ ἔστιν aul ἢ δονη ἀλλὰ σύμπτωμα ἡδονῆς, 7 εἰ βούλει 

Ὧν oe ΄ 5 ~ vs να ~ ~ 

σύμπτωμα ἐνεργείας, ἐφ᾽ ἢ ἢ ἡδονή, δείχνυσιν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἡδονῶν τῶν 

t τοῖς ἢ τος χαὶ ταῖς BESS αἷς ἡδοναῖς οὐχ ἕπονται ἀναπλη- 
> ἰ 

͵ 2D > [as νοῦ - 
ρώσξεις. ε γὰρ 7 ἡδονὴ KAT αὐτοὺς AVATATOMGLS, τις αναπλήρωσις 

\ / ~ ~ s , Yn “ Ὁ ~ » 

γίνεται μετὰ τὴν γεγονυῖαν ἐπὶ τῇ ἐνδείᾳ λύπην, ἔδει μηδένα ἀνενδεῇ ὄντα 
\ Q A ~ »» o>» a οἷ ξ cn \ \ 5 la 5 / 

χαὶ διὰ τοῦτο ἄλυπον ἥδεσϑαι. εἰ γὰρ ἢ ἡδονὴ (xa) ἀναπλήρωσις ταὐτόν. 

ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ὥσπερ 6 προς χαὶ ὁ βροτός, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ 

ὃ δύμενος χαὶ ὃ ἀναπληρούμενος ὃ αὐτός, τίς υνηχανὴ ἥσϑῆναί ποτέ τινα 
D7 ~ 5 ~ _Q b] \ \ "> ‘ , ἘΞ AS ΄ r= 

δίχα τοῦ ἀναπληροῦσϑαι: ἀλλὰ μὴν ἥδονται χαὶ πάνυ of te ϑεωρίᾳ συζῶν- 

εὐωδῶν τινων αἰσϑανόμενοι 
Ξ 
t 

\ ΄ \ ” 52 ΄ ~ τ ΄ pies ~ 2 πιὸ 5 πλὶ , 

χαὶ Ol τὰ χάλλιστα τῶν ὁρατῶν Dewuevor, δ ηϑεμτας ἐν αὐτοῖς ἀναπληρώ- 

Ὁ >) ΄, ~ 5) 

τες χαὶ οἱ ἐναρμονίων μελῶν axobovtes χαὶ ὁ 

σεως γινομένης. ἀλλὰ πόϑεν δῆλον ὅτι οὐχ ἀναπληροῦνται; ἢ ἐχ τοί 

ἥδεσθαι uy προηγησαμένης λύπης und ἐνδείας. ἐπε 
> > 4 Q.~ Ὕ ad x v ἌΣ 9 Y > > . 

vosiats ἐπαχολουϑεῖ, ἐν οἷς uy ἔστι λύπη, οὐδ᾽ ἔνδεια" ἐν οἷς δὲ μὴ 
> 95 Φ} 2) , 5 > >\ ἣ ΄ Xa) ca la 3 

νδεια, οὐδ᾽ ἀναπλήρωσις: (ἐν ots G8 un ἀναπλήρωσις, οὐδ᾽ ἡδονή, εἰ 
> cm \ τ ΄ ΄ > ~ 

ταὐτὸν xaT αὐτοὺς ἡδονὴ καὶ ἀναπλήρωσις.) ἢ υὲν οὖν τῶν προχειμένων 

διάνοια τοιαύτη, Ἢ δὲ λέξις ἢ ἐνδεεῖς γὰρ γινομένους χαὶ προλυπη- 

ϑέντας ἥδεσϑαι συμβαίνει τῇ ἀναπληρώσει τὸ δοχοῦν ἐχείνοις ἐξηγεῖται 
Ὡς οἷ ¢> Ἁ > ΄ yt od \ σ 5 Q/ Owe 

τοῖς λέγουσι τὴν ἥδονὴν ἀναπλήρωσιν. λέγει ὃὲ ὅτι προλυπηϑέντες διὰ 
Vv > , a ~ τι 5 > 

Thy ἔνδειαν ἀναπληρούμενοι ἥδονται. εἰ 6& Gua τῇ ἀναπληρώσει ἐστὶν 

ἡδονὴ χαὶ συνυφίσταται τῇ ἀναπληρώσει, ταὐτόν ἐστιν ἢ ἀναπλήρωσις τῇ 

ἡδονῇ ἢ ἡδονὴ ἄρα τ πο πρὸς τοῦτο ἀνιστάμενος ὃ ̓ Αριστοτέλης 
‘ 

ςζ νυν» 

φησὶν ᾿ἀλλὰ χαὶ μεμνημένοι ἡδόμεϑα. αἵτινες, φησίν, ἡδεῖαι υνῆμαι 

τίνος εἰσὶ eres: τουτέστι τίνος εἰσὶν ἀναπληρώσεις; ἐπεὶ γὰρ ἢ ava- 
t > 3 πλήρωσις γένεσίς ἐστιν, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ᾿ τίνος at μνῆμαί εἰσιν ἀναπληρώσεις᾽ ; 

+ ς σ ε εἶπε “ τίνος εἰ ; ὅτι ὃὲ at ἐν ταῖς μνήμαις ἡδοναὶ οὔχ εἰσιν ava- 
5 ἈΝ ~ v ~ 

πληρώσεις δῆλον ἀπὸ τοῦ μὴ προγεγονέναι ἔνδειαν. τοῦ ὃὲ μὴ προηγή- 
Ἁ Va ~ ~ 5 . δῶ ὦ ς 

Gastar ἔνδειαν σημεῖον τὸ a EPI λύπην. εἰσὶ δὲ ἡδεῖαι at 

ἢ τέπονϑε. ἘΣ μνῆμαι αἱ τῶν χαλλίστων πράξεων, ἃς ἔπραξέ τις χαὶ ὧν εὖ 

4 ὁ 

seri 

μηδ᾽ 
30 

rs ΝΣ ” 5 ἈΝ, Αι ‘ da} ‘ Φ 

ΠΌΣΗ N61, ἀναπλήρωσιν ᾧήϑησαν τὴν ἡδονὴν 168¥ 

16 

20 

26 

40 

ὑχέτι Vat. 320: xat οὐχέτι Ba 11 ἐφ΄. B: ὑφ᾽ a 12 ἀϑλησι deleto supra- 
ptum αἰσϑήσεσι B: ἀϑλίσεσιν a 15 χαὶ (alterum) a: om. B 23 μὴ 

| 
| 

a 24 ἐν οἷς --- ἀναπλήρωσις (25) a: om. B μὴ Vat. 320: μηδ᾽ a 
ἡδονὴ B: ἡ ἡδονὴ a o7 τὸ Β: τοῦ ἃ δὲ Β: γὰρ ἃ 

Β: 
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p.1173>20 Πρὸς δὲ τοὺς προφέροντας τὰς ἐπονειδίστους ἡδονὰς 168¥ 

i). AY e ~ \ QJ ~ \ e a 2 I we ed ΄ 2~)3 

Ὅτι μὲν ὁποῖα τὰ ἡδέα τοιαῦται καὶ at dx αὐτῶν ἧδοναί, δῆλον. 
ἔα φαῦλα, εἰσὶν ἄρα χαὶ φαῦλαι ἥδοναί. ὥστε 50 

ἡ 

i 
5 ΄ . ΄ ΄ , 

ὃ οὐχ ἔστιν ᾿ ἡδονὴ ato, οὗτος ὃὲ ὃ λόγος οὐ συνάγει μὴ εἶναι τὴν 
‘ ν ΄ ’ ὙΝ Se, er ~ ᾿ς & s 5 f 

a) LOY τῆς ἡδονῆς χαὶ διαφέρουσιν ἀλλή- 
λ re poe Ρ pan Nw - ree lyr ΄ \ rage Fe πέσω ons 
wv, ὥσπερ χαὶ τὰ ἡδέα ἐξ ὧν ai Toovat. χαὶ ὡς τούτων τῶν ἡδέων 

— BL ΕΣ = ae ϑ 4 maa ὌΝ “Ἂν ΒΞ. Sct 96 Lee ied \ c: eg Ἁ τὰ μὲν ἔστιν ἀγαϑά, τὰ ὃξΣ φαῦλα, τὰ δὲ οὐδέτερα, οὕτω χαὶ αἵ ἡδοναὶ 
τριχῇ τοῖς ἡδέσιν ἀνάλογον συνδιαιρεϑήσονται. χαὶ οὐχ ἔσται πᾶσα ἣδονὴ 

? e ? Ἃ ~ ~ > > 

10 φαύλη. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ᾿Αριστοτέλης οὐ τοῦτο ἐπήγαγεν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ εὐϑὺς 
On Kt , > ~ ΄ 1 ws 7 

ἐνέστη λέγων μὴ εἶναι μήτε τὰ φαῦλα ἡδέα, μήτε τὰ | ἀπ᾽ αὐτῶν {τι- 169° 
e¢> 4 “ > ~ eS > ~ ears > ~ 

vousva ἥδονάς. οὐ yap εἰσιν ἀληϑῶς Toga τὰ δοχοῦντα ἡδέα εἶναι τοῖς 

υοχϑηροῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἡδέα μέν εἰσιν ἐχείνοις, ἁπλῶς δ᾽ οὔχ εἰσιν 
ens ΄ . \ ~ 

ἡδέα. ὡς ta οὐδὲ τὰ τοῖς πυρέττουσιν ὑγιεινὰ χαὶ ἁπλῶς εἰσιν ὑγιεινά, 

15 οὐδὲ τὰ τοῖς ἰχτεριῶσι πιχρὰ χαὶ ἁπλῶς εἰσι πιχρὰ GAN ἐχείνοις μόνοις, 
33. ~ ~ 5 \ “᾿ ΄ \ ΄ - > ~ ΄ - 

οὐδὲ τὰ τοῖς ὀφϑαλμιῶσι λευχὰ 7 μέλανα χαὶ ἁπλῶς εἰσι τοιαῦτα ὁποῖα 
ΡΥ ~ \ ~ ~ Ww ΄ > en ΄ 

εἴ, οὕτως οὐδὲ τὰ τοῖς χαχῶς τις ἡδέα ἤδη χαὶ ἡδέα εἰσί. 5 R cv a (=) vy Qs [Ὁ] x 

τῇ μὲν yap τῆς / ies poe oe nee oe χαὶ “τὸς ἐγχύους 
’ 

33> . > 5 >] 7 “ Co ΄ 

90 ἐδωδη, ἀλλ ἐχείνῃ: hee δὲ dinde ἜΤ = οὕτω τ av, Ott at 
a ς , x , μὲν ἡδοναὶ aipetat εἰσιν. οὐ μὴν at ἀπό ye τούτων. τὸ ἀπό 
΄ a! AG γὼ Δ ΣΡ, ~ > wa a a. , ~ xn v γε τούτων ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τῶν ἐπονειδίστων. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτον ἂν εἴη" 

- a ΄ \ ~ 35 ~ ens 

δεῖ τὰς ἡδονὰς ayatlas χαὶ aipetac λέγειν τὰς ἀπὸ τῶν ἀληϑῶς ἡδέων 
> ~ > > e7/ ΄ \ >. > \ ~ > (ἀληϑῶς δέ stow ἡδέα at ἐπιστῆμαι, αἱ ἀρεταί), τὰς 6& ἀπὸ τῶν ἐπονει- 10 

= ΄ ’ en ΄ σ e ~ ~ > 

25 δίστων ἡδέων ἡδονάς, αἵπερ εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῆς τῶν ἀρρένων ἀφ φροδίτης χαὶ 

τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας, οὐχ ἡδονὰς ἁπλῶς ῥητέον ἀλλὰ φαινομένας ἢδο- 
΄ wv >I Vv ΄ \ ~ ~ 

γάς, οὔσας GE οὔ. ὡς γὰρ τὸ πλουτεῖν ἀπὸ τοῦ γεωργεῖν αἱρετόν ἐστιν. 
ἀπὸ GE τοῦ ἱεροσυλεῖν ἣ προδιδόναι πατρίδα χάχιστον. οὕτω χαὶ τὸ Fdsc- ay 

» ) ~ Vv 

Var ἀπὸ τῶν ὄντως ΩΝ eke: χείριστον 68 τὸ ἀπὸ τῶν ἐπονει- 
2 80 δίστων. 7 οὖν μήτε τὰ ἐπονείδιστα ἡδέα [usd ἡδονὰς] ῥητέον write ἡδονὰς 

> ΄ " - ΄ ΄ ~ ~ = 

τὰ an αὐτῶν πάϑη, 7, - χρὴ τῇ ae ἑπομένους χαὶ τῇ τῶν 1s 

ἘΣ ΤΕ 

Os R 2 (ὃν τὶ ° < a “νι ov a aA Q 
~ δ,» \ ΄ 6> ’ \ ΄ ς ΄ 

πολλῶν δόξῃ χαὶ φήμῃ ἡδονὰς χαὶ λέγειν, βητέον 
>. o aber . , ~ ΜᾺ Ω͂ 

οτι αἱ ἡδοναὶ οιἰαφξρουσι τῷ ELOEL” STSOAL 10 
aoe 

τῷ εἴδει αἱ τῶν σπουδαίων 

χαὶ τῶν χατὰ φύσιν ζώντων χαὶ ἕτεραι (at) τῶν ἀχολάστων χαὶ φαύλων. 

80 ᾧ γὰρ διαφέρουσιν of σπουδαῖοι τῶν φαύλων τούτῳ χαὶ αἱ ἥδοναί, ἃς διώ- 

χουσι χαὶ ἃς ἥδεσθαι βούλονται. χαὶ δειχϑήσεται τοῦτο διὰ πλειόνων ἐν 

1 ἡδονὰς Β: τῶν ἡδονῶν ἃ οἱ Aristoteles 2 λέγοιτ᾽ ἄν Β et Arist. cod. Lb: λέγοι 

τις ἄν a et Arist. vulg. rhesis usque ad τῶν ἄλλων (p. 1178631) a 9 τριχῇ 

B: τριχῶς a 12 ἀληϑῶς a: adn, B 14 τὰ τοῖς B: τοῖς a 21 αἱ ἀπὸ Ba 

et Arist. cod. Mb: ἀπὸ Arist. vulg. 25 ἀφροδίτης B: ἀφροδισίαι a 30 μήτε (prius) 

seripsi: μηδὲ Ba ved ἡδονὰς Ba: cancellavi μήτε (alterum) seripsi: ped? 

34 ἕτεραι αἱ a: ἕτεραι B 

35* 
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Ou 

10 

τῷ σι 

90 

τῷ παρόντι βιβλίῳ. ὅτι ὃὲ διαφέρουσιν αἱ ἥδοναί, δῆλον ἐχ τοῦ μήτε 1698 
x ὅν 7 \ ~ ᾿ ΄ εν \ Qs o> ΄ ‘ > ΄ 

τοὺς ἀδίχους τὰς τῶν διχαίων ἡδονὰς ϑέλειν ἤδεσδαι τε τοὺς διχαίους 
~ Ν 7 - : ~ lf Μ᾽ ς 

τὰς τῶν ἀδίχων. τῶν γὰρ ἑτέρων τῷ εἴδει Et Epa τῷ εἴδει χαὶ at ἐνέρ- 
2 

γξιαι, ὥστε χαὶ αἱ ἡδοναὶ at ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις γινόμεναι ἕτεραι τῷ εἴδει εἰσίν. 

~ 

ὧν τοῦ cay p. 117331 Ἐπμφανίζειν δὲ doxet χαὶ ὁ φίλος, Etepo 

παν ΔῈ ἈΠ ~ ΄ ΄ > \ > \ δ΄ ἃ \ 5 

Kat ἀπὸ τοῦ χόλαχος συνάγειν ἐπειρῶντο μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγα- 
f 5 Ἢ Ce / ~ ’ \ > a/ eas PI / A id > ? 

Dov. εἰ γὰρ ὃ χόλαξ τῶν φαύλων χαὶ Exoverdtatwy ἡδέων ἐστί, χαὶ ἢ ἀπ 

αὐτοῦ ἡδονὴ φαύλη" οὐχ ἄρα ἀγαϑὸν ἢ ἡδονή. χαὶ πρὸς τοῦτο ἀπαντῶν 
a7 Δ ΄ > ΄ nl σ \ ~ , 5 ΄ ι 

ὃ ᾿Δριστοτέλης δυνάμει λέγει, ὅτι τὸ τοῦ χόλαχος οὐ δείχνυσι tae τὴν 

ἡδονήν, ἀλλ᾽ ὅτι, ἐπεὶ διαφέρει: τοῦ φίλου, Beas χαὶ αἱ. ἀπ᾿ αὐτῶν 
εν if. Ww Le c ~ , . \ (2 7 ~ a 

ἡδοναί, χαὶ ἔστιν ἢ τοῦ φίλου ἡδονὴ ἑτέρα τῷ εἴδει τῆς τοῦ χόλαχος ἡδονῆς. 
ἈΞ - Η͂ ΄ " 

τί οὖν διαφέρει ὁ φίλος τοῦ χόλαχος:; πάνυ πολύ. καὶ εἴρηται, ὅτε περὶ 
>) ΄ > ‘4 >. \ σ' ΄ Ζ' Σ oak \ 

χόλαχος ἔλεγε. διαφέρει δὲ χαὶ ὅτι ὃ φίλος οὐχ ἀεὶ τὰ πρὸς ἥδονὴν λέγει 
Ἃ ΄ Ἀ A I 953) V τι σις ἘΠΙῸΝ pd σ = 

ἢ πράττει πρὸς τὸν φίλον, ἀλλ ἐστιν τι ἢ λυπεῖ, ὅταν εἰδῇ ὅτι μιχρὰ 
΄ ~ ΄ rg ΄ 

λυπήσας τὸν φίλον μέλλει ὠφελήσειν ὁ δὲ χόλαξ ἀεὶ τοῦ δέος στοχαζε- i i IP Sa f C 
~ ΄ ~ 

ται, χαὶ τοῦτο σχοπιμώτατόν ἐστιν ἐχείνῳ. διὸ χαὶ ὁ μὲν φίλος ἐπαινεῖ- 
\ ~ is Ω 

ται ὡς τὰ a Meus τῷ ee. Pomkapenus χαὶ αὐτοῦ τοῦ φίλου Evexev, ὃ 
\ 

δὲ χόλαξ ψέγεται. τοῦτο δὲ τὸ τὸν μὲν ἐπαινεῖσϑαι, τὸν GE bey (ee ek οὐχ 
> 5 ἂν ἐγίνετο εἰ wy διέφερον ἀλλ se εἰ 

\ 

oO? & διαφέρουσι, χαὶ at ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἄρα δοναί. διαφέρουσι δὲ χαὶ διὰ τὸ πρὸς ἕτερα ὁμιλεῖν τὸν xohaxa, 
\ > \ > = Ω - ὌΝ ΄ χαὶ οὐ πρὸς ἃ διανοεῖται (ἕτερα γὰρ διανοεῖται, ἄλλα δὲ λέει) τοῦ δὲ 

συμφωνεῖ τὰ ῥήματα τοῖς τῆς ψυχῆς διανοήμασιν. οὐδεὶς @ ἂν ἕλοιτο 

ζῆν παιδίου διάνοιαν ἔχων. εἰ οὖν ἢ ἡδονὴ ἀγαϑόν, ἦν ἂν χαὶ πᾶς 
βίος ἡδὺς χαὶ πᾶσα ζωὴ ἡδεῖα ἀγαϑη- ἀλλὰ μήν εἰσι Rene ἡδεῖς φαῦλοι. 

00 ΄ ’ὔ Α, \ Te | ca ~ DA . 5. v cc. το Ἁ oes 94 

δυοίως xat ζωαὶ ἡδεῖαι φαῦλαι!" οὐχ ἄρα ἢ ἡδονὴ ἀγαϑόν. Os γὰρ τὸ 
uy εἶναι ἀγαϑὸν τὴν ἡδονὴν χαὶ οὗτος δ᾽ λύγος Fae tae πόϑεν δὲ 

 £ 

δῆλον, ὅτι εἰσὶ βίοι xat ζωαὶ ἡδεῖαι uy ἀγαϑαί; ἢ τῶν παίδων, φησί, 

ζωὴ χαὶ ὃ βίος δηλοῖ τοῦτο. ἡδόμενο! γὰρ διατελοῦσι, χαί εἰσιν οἱ βίοι 

αὐτῶν οὐχ ἀγαϑοί. τίς γὰρ ἂν ἕλοιτο ζῆν te χαὶ φρονεῖν ὡς οἱ παῖδες: 

τῷ τίς γὰρ ἂν ἕλοιτο ἥδεσϑαι τὴν τῶν παίδων ἡδονήν 

ry 

> 

τι 
) » σ᾿ \ ~ ‘> CHA o> ( ε - ε ἐχεῖνος γὰρ ἂν ἕλοιτο τὴν τῶν παίδων ἥδονὴν ἥδεσϑαι ὃ φρονῶν ὡς 
ἐχεῖνοι, εἰ χρὴ λέγειν τοὺς παῖδας φρονεῖν. τοῦτο ϑεὶς οὐχ ἀντεῖπε 

΄ > 

πρὸς αὐτό, ὡς φανερὸν Ov, ὅτι οὐδὲ διὰ τούτου δείχνυται φαῦλόν τι οὖσα 
ry 9 τ 

ἢ ἡδονή. ἀλλ ὅτι εἰσὶ διάφορα εἴδη τῆς ἡδονῆς. ὑδὲ χαίρειν ποιῶν | 400%", 1 τῆς θην 
τι τῶν αἰσχίστων" χαὶ τοῦτο ὡς aN τοῦ εἶναι φαύλην τὴν 

ὃ 
ξςῷ \ ~ b ~ Ἢ “3 ~ Q~ ~ 

ἡδονὴν ἐπῆγον. & λέγει τοιοῦτον ἂν ἢ. τὴν τῶν ἀγαϑῶν τεῦξιν οὐ 
’ A ~> \ ~ e DQ 4 ~ a A ~> ὌΝ 3 Lan) 

Ol4 TOVOE μὲν TOV TPOTOU OTOVOALOWEY λαβεῖν, Old TOUGE GE οὐ σπεῦοο- 

1 δὲ B: om. a 5 rhesis usque ad μέλλων λυπηϑῆναι (p. 117444) a 9 αὐτοῦ B: 

αὐτῶν a 14 χόλαχος B: κολακείας a 16 μέλλει a: μέλλη B 23 δ᾽ Ba et Arist. 

codd. KbMbOb: τ΄ Arist. vulg. 30 τίς B: οὐδεὶς a 

20 

30 | 
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μεν, ἀλλὰ πάντα αἱρούμεϑα ot 
γενέσϑαι, χαὶ οὔ φαμεν ὅτι διὰ μὲν 
πράξεως ληπτέον αὐτά, διὰ 

πάσης 

ἐπιτυχεῖν σπουδάζομεν 

> ΄ ~ 

OV ἡμῖν 

AON ἈΝ 

τοῦοξ OF 

παντὸς τρόπου χαὶ πράξεως 
~ ΄ τοῦτο γενέσϑια!. 

ἢ χατ᾿ ἐχϑρῶν ving, δυνατὸν δὲ 
τ Vv 975 > > ee 

hR ἔχ τινος δόλου, οὐχ ἀποσειό 
Ἂς ἘΔ’ 

λέμου ἃ 

hewov. ἀλλὰ 

χαὶ ices νὴ δι ίμενοι διὰ ταύτης 
λεμον ὅρμ, 10 ἀμφοτέρων. 

ἡδονῆς. οὖν 

“OY διὰ ies χαὶ 
΄ 

ειδίστων. 
΄ aN > Ds] > 

ἐπράττημεν ἂν 7 

‘ 

αἴσχιστα διὰ τὴν 
χαὶ 

Ἁ ἀρ 

6 Ho “4 : ὅν _\ - “Ὁ 
ἡσῦγναι ἐνίοτε ἣ διὰ τῶν χαλῶν 

τὸ v » ra Ἁ ἣν 4! >] 

OVX ἐστιν Aon O07, αγαϑὸν. ει 1 

ove 

TOD, 

ρηται. διὰ πάντων sk χαὶ 
a) 

τ οι 
‘ >] 

“at € 
~ 

TOY ELY. 

ἐπονειδίστου 

δυνατὸν αὐτῆς τ 

-- 
ἐν 111414 [Περὶ 

Εἰπόντος τοῦ προσεχῶς 
ἅπαντος ἂν 7 τεῦξις χαὶ coro 

‘ Ἁ > 

ae ἐχ τοῦδε δὲ ἘΠῚ é 

ναμ. 
ΝΜ 

τρεπτιχὰ τυγχάνοντα. εστι OF 

, , σ 

οὐ πάντα φεύγομεν ὅσα 
τ ἀσπαζόμεϑα οἷς ἕπεται 

’ὔ ἊΝ / rn ‘ 

χαίτοι μηδεμίαν ἡδονὴν 
S ὡς Ε 

ye οι σιν 

φησὶν ὃ 
i 

30 ye τὴν ἘΞΉΡΟΣ, τῶν ἀρετῶν ἴσα 

ἐργωδεστάτη" ὃ 

τεϑλιμμένη ἢ ὁδὸς ἢ ἀπάγουσα 

αὐτῆς λ 
> 

“στενὴ γάρ, 
> Ἁ εἰς τὴν 

Bovey οὖσαν τὴν χτῆσιν 
των τῶν ἁγίων συνέζησε χαὶ 

“ay ἀνήδονοι τυγχάνωσιν αἵ μνῆμαι. ξ 
- 35 

2 νέσϑαὶι 

δίσ 

ἐροι 

1 πάντα Β: πᾶντες a 

δυνατὸν ἃ 18 ἐπονειὸ 

91 ἐπιφέρει Ba et Arist. cod. Lb: 

ρήσϑω (p. 1174412) a 

Ev. sec. Matth. 7,14 

/ 
δίστου B: εἰδίστου a 

ἐπιφ 

NICOM. X 2 

~> 
TODOS 

χαὶ 

> ‘ 

AVTOUS 

ἀλλὰ διὰ πολέμου. 

ἰγαϑὸν χἂν δι᾿ αἰσχίστων 
ἐπαινετῶν 

πισης παᾶντα TOA. if ODOWTO 

ἡδονήν, χαΐτοι εὐμαρέστερ 

ἦν ἀγαϑόν. 

πορίζεσϑα! αὐτὴν 
σ΄ >} ΄ οἴου δηλονότι 

δον ΄ a v > 

ῥηϑέντος λόγου. ὅτι εἴπερ ἣν 

\ 

ρος 

λ 

‘ap οὐ βούλεται τ 

EW ἘΦ ' Per eee es 

a ἔγω. ὅμως TO μαχαριώτατον 

πέδραμεν αὐτῇ, βνημονεῦειν 

Arist. 

post ἐσπουδάζετο add. ἡμῖν a: 

~ 

9 ΓΑτίβε. p. 1171448--6] 49 

πιστεύομεν δύνασϑαι ταἀγαϑὰ προσ- 109τ 

τοῦ τρόπου ἣ διὰ τῆσδε τῆς 

ἢ τοῦδε οὐ ληπτέον. ἀλλὰ διὰ 50 
ΣΡ ΜΒ as 

ἐξ ὧν δύνατα' 
age set om oa a ERS 

τοῦ ἀγαϑοῦ, οἷον εἰ ἔστιν ἀγαϑὸν 

πάσης 

νιχῆσαι οὐχ ἐχ προφανοῦς πο- 
4 ~ e ΄ ΄ 

υεῦα τοῦτο. αἱρούμεϑα ὃὲ τὸν πό- 
\ \ , a ΄ »-ὦ ΄ ΄ Ω ar \ 35 ~ 

τὸν μὲν πόλεμον Rees εὥμεν" αἱρούμεϑα GF τὴν ἀλωπεχῆν᾽ 
\ b] 

ET 
wick πό- 1609» 

> 
Ων 

Ξε δε 

TOV 

» ΄ ’ isd 

Baer es pee A οὕτως 
Sp ‘ > 

πράξεων χαὶ ἐπο- 
, id ~ 3sa7 

προσγενέσθαι ἡμῖν δύνατο, 
, 5 ΄ ai ‘ 

VILEVOL. οὐ TPATTOWLEY GS TH 
> \ ΄ ΄ 

διὰ τούτων μάλιστα 
> ~ se x ΄ ᾿" 

ἐπαινετῶν πράξεων χαὶ ποιήσεων" 5 
> > ~ v ΄ ¥ 

EOTEDOOUEY AV, WS Et- 
cas 

ἀπὸ παντὸς δέος, χαὶ 

ἣν εὐμαρέστερον ἣ ὅλως 

9. ΄ © » 

πουδὴν ποιησαίμεθα ἄν, 
, 

TLOE 

δ 
ςὸ ΄ 

φέρει ἧδον ἤν. 

a3 gt 4 en , 

ajaitoy ἢ ἡδονή, 18 
Ἂ ‘4d = 5 Ἁ 2 =_ A 5 ᾿ " 

υδάζετο (οὐ γὰρ δεῖ τὸ ἀγαϑὸν ἐχ 
~ > 5 ‘ ~ Ν 

πιχτᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ἐχ παντὸς τοῦ δυ- 15 

δὴ τοῦτο ἐπάγει τὰ παρόντα 

(et αλλά 

χαὶ 

προσ at. 

ἐστι 

υὴ τοῦτο 

ονός 

ν᾿ 

5 

oT 

a 

οτι 

εσπότης ΠΡ ΤΩΣ τῶν ὄντων. χαὶ 90 

ζωήν. ταύτην οὖν, χαίτοι ἀνή- 
, μ᾿ ΄ ΄ὕ 

τέλος ἁπαν- 
4« ΓΔ 

θέλομεν. - 
to 

>* 
yer ὅτι ες αἰν α΄" (xs t δέ τις λέ ἡδό- 

Β: εἰ 12 ἠδύνατο B: 

a et Aristoteles 

προγενέσϑαι a 

20 πολλὴν B: 

rhesis usque ad ἱχανῶς el- 

B 31 ὁ δεσπότης] 

om. 

vulg. 

om. 
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ὶ 

τὰς ἀρετὰς φέρουσαν προς ς χαὶ μνη-1θθν 
ς Ἂλ ἴσ' ~ \ sy > 

μεῦα χαὶ ὁρῶντες χαὶ THY ἐπὶ 

μονεύοντες, οὐδέν, φησί, διαφέρει. ἑλοίμεϑα yap ἂν αὐτάς, χαὶ εἰ μὴ 
> ΄ > 

ol γὰρ ἐν εἰρχταῖς ζοφώδεσι χε- 25 
χλεισμένοι, χαίπερ οὐχ ἡδόμενοι τὸ σχότος ὁρῶντες, ὅμως τὸ ὁρᾶν αἱροῦν- 

ΓΝ a Φ Cc [Ὁ ω ἐπιφέροιεν ἥδονήν. σημεῖον ὃ 

5 ται, χαίτοι τοῦ ὁρωμένου σχότους χαὶ ἀνηδόνου τυγχάνοντος. ταῦτα εἰπὼν 
\ 

συμπεραίνεται τὸν περὶ τοῦ ayavov 7 μὴ ἀγαϑὸν εἶναι thy ἡδονὴν λόγον, 

λέγων ὅτι μὲν οὔτε ἀγαϑὸν ἢ ἥδονὴ οὔτε πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ δῆλον. ἔστι δὲ | ϊ : 1 Ι | 
CN fe > ΄ Ὑ 4“..). ὦ \ ~ ~ o \ Ἃ ΄ 
ἢ λέξις ἐλλιπής" εἴη δ᾽ ἂν τὸ πλῆρες τοιοῦτον: ὅτι μὲν χἂν συγχωρή- 

ἐνεργειῶν ἐγγινόμενα πάϑη ἡδονὰς Ξ 
7 

\ - 
7 

σωμεν χαὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἐπονειδίστω 
5 

᾿ i 
10 λέγεσϑαι, οὐ πᾶσα ἡδονὴ ἀγαϑόν, οὐδὲ πᾶσα ἀρετὴ δῆλον: χαὶ ὅτι δια- 80 

΄ φέρουσι τῷ εἴδει χαὶ οὔχ εἰσι πᾶσαι ὁμοειδεῖς, δῆλον χαὶ τοῦτο. 

Ρ. 1114418 Τί δ᾽ ἐστὶν ἣ ποῖόν τι, χαταφανέστερον γένοιτ᾽ ἂν 
an ἀρχῆς ἀναλαβοῦσι. 

seo Os 

- ~ , >) ~ 

15 ζητεὶ τὴν φύσιν xat τὴν οὐσίαν αὐτῆς τ 
Σαλεύσας τοὺς λέγοντας λόγους μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ay δον 

Ι ΐ 

35 " χαὶ πότερον ἀγαϑόν ἐστιν ἢ φαῦλον: χαὶ γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ χρύναι εὑρὼν 

τί ἐστιν. οὕτως εὗρε χαὶ ὁποῖόν τί ἐστιν. ἢ οὖν ὃ a τοιοῦτόν Sort: 
, ΄ , A πρῶτον δεῖ ἡμᾶς εὑρεῖν τὸ τί ἐστι χαὶ τίς ἢ φύσις, ἤτοι τὸ εἶδος χαὶ τὸ 

τί ἣν εἶναι αὐτῆς, εἶθ᾽ οὕτως ὁποῖόν τί ἐστιν, οἷον A ἢ φαῦλον (οἱ 

i 
20 γὰρ εἰρημένοι λόγοι οὐδὲν μᾶλλον ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον αὐτὴν ἀπέφαινον), ἣ 

τὸ τί ἐστιν ἀντὶ τοῦ τῶν ἁπλῶν ἐστιν εἴρηται χαὶ xa? αὑτὰ νοουμένων, 

ὁποῖόν ἐστιν ἣ ὅρασις χαὶ ἢ ὄσφρησις, 7 μᾶλλον ὁποῖόν ἐστι τὸ λευχόν, 
τὸ μέλαν. τὸ O& ποῖόν τι εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἣ τῶν ἐξ ἀνάγχης σὺν ἄλλοις 40 

νοουμένων, οἷά ἐστι τὰ ἐν ὡρισμένοις ὑποχειμένοις ὄντα, ὡς ἢ σιμότης, 

95 ὡς τὸ eee ὡς τὸ ἀπλατές. λευχὸν μὲν yap χωρίς τινος ὡρισμένου 
ν 

ὑποχειμένου νοεῖν δυνάμεϑα, σιμότητα δὲ δίχα ῥινὸς ae περιττὸν ἣ ἀπλατὲς 

χωρὶς ἀριϑμοῦ χαὶ γραμμῆς οὐ δυνάμεϑα. ζητητέον οὖν χαὶ περὶ eee 
~ > > > 

τῶν ἐν ἀορίστοις ὑποχειμένοις τὸ εἶναι ἐχόντων ἐστὶν ἢ τῶν ἐν νον 
\ fed ὉΠ σ ~ > Ἃ [4 ΄ [4 

GElcel OF, OTL τῶν SY OVTWY TO UTOXELWLEVOY ὡρισμένην ἐστί, TO δ᾽ ὑποχεί- 

80 μενον αὐτῇ ἐστιν ἣ τῆς ψυχῆς ἐνέργεια. ἐπὶ γὰρ ταῖς χατὰ φύσιν ἐνερ- 45 
, Vv; ° > ~ , Ἂς i) 

γείαις ἔστι τε χαὶ οὐχ ἔστι. διὸ χαὶ δοχεῖ ἐνέργεια εἶναι, λέγω δὴ διὰ τὸ 
\ μα ταῖς ἐνεργείαις παρεῖναί te χαὶ ἀπεῖναι χαὶ διὰ τὸ saree ξχάστην 

~ 5 ~ >] c , ~ \ , 

τῶν ple ἐν Exact τῶν ἐν τῷ χρόνῳ νῦν ὅλην τε χαὶ τελείαν 

[0] < R (Se wy T= RQ S SI a oO. & usta, οὕτως χαὶ THY ἡδονήν. wy 

ὃ ot Vat. 320: εἰ Ba 7 αἱ B: om. a 10 πᾶσα ἡδονὴ B: πᾶσαν ἡδονὴν a 
- -" 5) ΄ 5) . > - ᾿ . 

πᾶσα ἀρετὴ (αἱρετὴ Aristoteles) B: πᾶσαν ἀρετὴν ἃ 15 τῷ B: πίε a 

3 a o- — W nN 16 εὑρὼν B: εὑρεῖν a 18. τὸ. τί ἃ: “cl Corr. ΕΣ 

τὸ μέλαν ἃ 
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rs _— —_ i > -- is Cc Φ x [0] 
i) ΄ Ἂ 4 ὮΣ. ἃ ~ , 

Y2p ἢ μὲν ὅρασις χαὺ Ovtivody χρόνον τε- 169v 
> 

t 

΄ x ~ ν ΄ - , v > ΄ ΄ τὰ 

Χρόνον ᾿ τὸ oo VOY εἰρηχεν ὡς TOD χρόνου τι Ov. ἐν ἐχάστῳ 170r 

ov 

\ ? rey: \ > 

χαὶι XAT SVEUVELAY ὑφεστώς. ξ 2p εν 
- 
Q- 

a=] 

<= cr . a o- Φ. 
Ὁ 
? ἣν εὶ Ox @ = Φ CS Ov ῳ al ~ 

ye 5 χρόνῳ τινὶ oe τι ὁρῶμεν, ahh’ ἐν ἑχάστῳ τῶν τοῦ χρόνου μερῶν χαὶ 

ἐν αὐτῷ τῷ ἀτόμῳ νῦν παντελῶς αὐτὸ βλέπομεν χαὶ οὐ Géyetat τι ἢ 10 
ὅρασις, ὃ οὐχ εἶχεν ἐν τῷ προτέρῳ νῦν, ἐν τῷ μετὰ ταῦτα νῦν. ὅλη γὰρ 

ἅμα πάρεστι χαὶ τὸ εἶναι αὐτῆς οὐχ ἀτελές. ὡς οὖν ἢ ὅρασις οὕτω 
χαὶ ἢ ἡδονή. οὐδὲ γὰρ ἢ ἡδονὴ οἷον σωρεία τίς ἐστ' ual ἐπισύνϑεσις 

10 πολλῶν ἡδονῶν, οὐδὲ μενούσης τῆς προτέρας ἢ δευτέρα ἐπι 

ust αὐτὴν ἣ ἐφεξῆς, χαὶ τά τε προηγούμενα χαὶ 

is ἐχβαλλομένης εὐϑείας μενόντων τῶν [0] 

» ~ [2 σ 7%) ρεστιν αὐτῇ ἅμα, ὥσπερ ext τ 
Ld ~ [4 Ἂ 7 . ~ ΄ , = 

προτέραν μερῶν ἐφίστατα! τὰ δευτέρα χαὶ οὕτω τελειοῦται ἢ γραμμή; 16 
ΝΣ - - Ν ° > = ΄ 
ἀλλ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς νῦν παντέλειός ἐστι χαὶ οἷα ἦν ἐν τῷ προτέρῳ 

> ΄ - fo ows “ > ~ ᾿ - 

15 τοιαύτη χαὶ ἐν τῷ ἐφεξῆς ual ἐν τῷ μετ᾽ αὐτὸ χαὶ ἐν τῷ μετὰ τοῦτο, 
Ἁ ΝΆ > ‘ >] ~ ~ Ἁ ~ 4 ed 

χαὶ ἢ αὐτὴ χαὶ ula ἐστὶν ἐν ἅπασι τοῖς νῦν. χαὶ ταῦτα μὲν προλελέχϑω 

πρὸς σαφήνειαν τῶν ρηϑησομένων. ὃ δὲ βούλεται συνάγειν ἐστίν. ὅτι ἐπεὶ 
id σῷ ‘ ΡῈ \ PY J παι ΤῈ Pa > ἃ \ ἄστει ~ othe ae = = 

ἢ ἡδονὴ τρύπον τινὰ ἐνέργειά ἐστι διὰ τὸ ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις συνίστασϑαι, 
i? 

> > ” ca > 
οὐχ ἔστι δὲ ‘i Sonia γένεσις, οὐδ᾽ ἄρα ἢ ἡδονὴ γένεσίς ἐστιν. ἀλλὰ ῷ- 

20 πόϑεν εν ὅτι ἢ ἐνέργεια οὐχ ἔστι γένεσις; ἣ éx τοῦ τὴν μὲν γένεσιν, 20 
- ΄ ἘΠ 4 >? 

ws ἂν τὸ γινόμενον γίνηται, ἀτελῆ τυγχάνειν, τὴν δὲ ἐνέργειαν χα 

ὺ τ' τῇ ὁράσει ἐν οὐδενὶ 
- o , 

αστον νῦν ὅλην “al παντέλειον. οὐ γὰρ ἐνδε OQ OR 

- πὰ - a ΩΣ [τὰ Qi 5 355 % \ πύον ve , 

τῶν νῦν. ὦ So UGTEDOY αὐτῇ TPOSt τεῦεν τελείαν TOLEL, ἄλλα TO ALTO ὠὡσαυ- 

bya “«΄ .) A 4 ¢ ΄ 

τως ὁρᾷ νῦν χαὶ πρότερον’ τέλειος γὰρ χαὶ ἀεὶ ὅλη ὑφέστηχεν : ὁμοίως 
. ΄ ΄ ΄ - > ΄ , a 

25 χαὶ ἢ ἥδονή" χαὶ τοῦτο ieee ciaey ὅσοι ἐφιστάνουσ! τῷ Taber. ὥστε 
ε εν» , x ΄ Ἂ ΄ > 

χαὶ ἢ FOovn τρόπον τινὰ ἐνέργειά ἐστι χαὶ οὐ χίνησις ἣ γένεσις. ἐν 
χρόνῳ γὰρ πᾶσα γένεσις χαὶ χίνησις xat ex τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον 35 

προβαίνει. οὐ γὰρ ὃ βεβαδίχαμεν ἐχ θηβῶν ᾿Αϑήναζε βαδίζοντες, τοῦτο 
αὖϑις βαδίζομεν, ἀλλ᾿ ἄλλο μὲν βεβαδίχαμε ν ἐν τῷ παρεληλυϑότι. ἄλλο δὲ 

80 βαδίζομεν. οὐδ᾽ ἔστιν ὅλη ὁμοῦ ἢ ex Θηβῶν᾽ ἀϑήνα Ce βάδισις ἀλλ᾽ ἕτερον 

uni ἕτερον αὐτῆς μέρος. τοιαῦται yap πᾶσαι αἱ ἀτελεῖς χινήσεις. πᾶσαι 

ς εἰσι. τῆς γὰρ συμπάσης τοίνυν αἱ εἰς τέλος προβαίνουσαι χινήσεις ἀτελεῖ 
> > > ΄ > > 7 κ΄ > , 3 ες A) ne A ay el πὶ ὃν eT οἰχοδομήσεως, ἐν ἢ ὅλη ἢ οἰχεία ἀπηρτίσϑη. τὰ μέρη ἀτελῇ εἰσι τέλειος 

ν ν» 

Gs 7 

35 χαὶ ἢ τοῦ ϑεμελίου οἰχοδύμησις xal 7 τοῦ τοίχου xual ἢ Exdotov τῶν 

. ΄ / ~ ‘ σ ΄ ἂν »- σ 

ὅλη. ὡς γὰρ τὰ μέρη τῆς οἰχίας πρὸς τὴν ὅλην οἰχίαν ἀτελῆ, οὕτω 80 

μερῶν πρὸς τὴν ὅλην οἰχοδόμησιν. ἐν ἢ 7 ὅλη ἀπηρτίσϑη χαὶ τέλος ἀπεί- 
σ ~ Va 

τῷ ELOEL ἀλλήλων ov a a ~~ R casas [0] aA [0] 
oO 
R - ληφεν ἀτελεῖς εἰσι; αἵτινες φησίν ξ IPE’; TEAELS E ¥5 τινες, φῇ 4. ὃ 

1 rbesis usque ad ἄλλοις εἴρηται (p. 11743) ἃ Ὁ ἐπισύνϑεσις B: ἐπὶ σύνϑεσιν a 

11 ta (ante ἑπόμενα) B: om. ἃ 16 προλελέχϑω B: προλελέχϑαι a 21 ἀτελῃ B: 

ἀτελῶς a 22 παντέλειον B: παντελῆ a 23 ἐς B: δ᾽ ἃ 26 ἡ ἡδονή B: ἡδονὴ a 

35 τοίχου B: τοίχους ἃ ἑχάστου B: ἑχάστη ἃ 
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Θι 

10 

18 

20 

30 

~ 

χαὶ τῆς ὅλης. ὡς γὰρ ὃ ϑεμέλιος ἕτερος τ 0 
~ 5 Ψ' σ A ΄ ~ / ‘ id 4 ~ ~ ,ὔ Ἁ 

τὴς οἰχιᾶς. GLUTWM AGL 7 TOU Deve MOU γένεσις ἕτερα τῆς TOV τοίχου χαι 

ἀμφότεραι τῆς ΕΟ ξεως τῆς ὅλης οἰχίας. ῥάβδωσιν ὃὲ χίονος λέγει τὴν 

χατὰ υὔχος τοῦ χίονος πῆξιν. ἥτις γίνεται ὅταν πρὸς ὀρϑὰς γωνίας ἵσταται" 
χαὶ ἔστι τελεία ual ὅλη γένεσις ἢ τοῦ ὅλου χαὶ παντελείου ναοῦ, αἱ δὲ 

τῶν μερῶν ἀτελεῖς. τρίγλυφα δέ ἐστι τὰ τριχὰ ἐν τοῖς ee ἐγγεγλυμ- 
ένα ξύλα (χαλοῦσι δ᾽ αὐτὰ οἱ πολλοὶ μοῦτλα): ὧν χαὶ αὐτῶν τριγλύφων 

ἢ χίνησις ἢ γένεσις διαφέρει τῆς γενέσεως, ἐν ἢ πᾶς ὁ ναὸς τέλος ἀπει- 
λήφει. διαιρεῖ GE τὴν φορὰν ὡς χαὶ ἐν τῇ [Περὶ ζῴων πορείας εἰς πτῆῇ- 

σιν χαὶ βάδισιν χαὶ ἅλσιν. χαὶ λέγει μὴ μόνον ἑτέραν εἶναι τὴν βάδισιν 
τῆς πτήσεως, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ βαδίσει ἄλλην εἶναι ἀποφαίνεται χαὶ ἄλλην 

~ xX > ~ / ΄ ~ a7 ΄ 

Exdotyy τῶν μερῶν αὐτῆς. ἥ τε γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ μέρει τοῦ σταδίου βά- 
~ ~ ΄ ΄ ΄ 

δισις ἑτέρα τῆς ἐν τῷ ἡμίσει μέρ 
as \ ~ 3 ~ 2 , 

; t βαδίσεως “at αὕτη τῆς ἐν τῷ οἰμοιρῷ 

\ τ ~ rm Ὁ σ 
χαι Gt τρεῖς TOD ἕν ὅλῳ χωρὶ ις χάστη χαὶ ἐχάστη. ὁμοίως χαὶ ἣ ἐν 

τῇ pau, 
i 

τῇ ἐν τῷ ϑεάτρῳ βάδισις (πᾶσα γὰρ γραμμὴ ἐν τόπῳ) ἑτέρα ἤ ie Ea teu “τ Its e 1? ins tone ξτερ 

τῆς βαδίσεως τῆς γεγονυίας ἐν τῇ Teme τῇ ἐν ἀγορᾷ. ἀλλὰ περὶ χινή- 
>) > QR if ΄ \ Pi v ~ ὦ σεως Ot ἀχριβείας εἰρῆσϑαι λέγει ἐν τοῖς [lept χινήσεως, ἤτοι τῷ ἕχτῳ 

A c \ > 2 3 , 5 , a7 is4 ΜῈ x χαὶ ἑβδόμῳ χαὶ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως. ἰστέον δέ, ὅτι τὰς μὲν 
χινήσεων πρὸς ἀλλήλας Etepotytas χαὶ ᾿ διαφορὰς παρέστησεν ἀπὸ δια- 
φορᾶς τῶν μορίων οἷς χινούμεϑα, οἷον ποδῶν χαὶ πτερύγων τὴν βάδισιν 

χαὶ πτῆσιν, τὴν δ᾽ ἅλσιν ἀπὸ τρόπου τῆς χινήσεως, τὰς δὲ γενέσεις ἁπλῶς 
ἀπὸ τῶν μοῤίων τῆς διαφορᾶς χαὶ τοῦ ὅλου. εἶπε GE διαφέρειν οὐ παρέρ- 
ως GAR εἰς ἔνδειξιν τοῦ ual τὰς ἡδονὰς διαφέρειν χατὰ τὰς ἐνεργείας 

τὰς δ᾽ ἐνεργείας χατὰ τὰ ἐνεργοῦντα. χαὶ ὥσπερ ἣ οἰκοδόμησις 

ρίσται τοῦ οἰχοδομουμένου ἀλλ ἅμα τέ ἐστιν οἰχοδομούμενον χαὶ οἰχοδό- 
PNW Ss 

unos (οὐ γὰρ ἐνδέχεται οἰχοδομούμενον μὲν εἶναι, οἰχοδόμησιν ὃὲ μὴ 

εἶναι). οὕτω χαὶ ἅμα τῇ χατὰ -G 

΄ > , » ᾿ on ΄ 

UGLY ἐενέεργξια ἀνεμποδίστῳ ξστιν γὔοόνη: 

- ~ ΄ > >] 

χαὶ ἅμα τῇ ἡδονῇ ἢ χατὰ φύσιν ἀνεμπόδιστος ἐνέργεια. 

\ \ ΄ > \ \ +5 ΄ > \ ΄ ΄ = 

To πολλαὶ mpdoxertar διὰ τὰς χυχλοφορίας. αὗται γὰρ at χινήσεις 170¥ 
\ > sy bY ~ > ~ , \ b) ~ 

ἰεὶ ἐν τέλει, χαὶ εἴρηται πῶς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς [Περὶ οὐρανοῦ πραγμα- 
, 5 v ~ co owe ΄ > o ΄ τείας. οὐχ ἔστιν οὖν ἢ ἐπ᾽ εὐϑείας χίνησις ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ τελεία 
5, NX , ~ ~ , ~ W: > ~ 

ἀλλὰ διαφέρουσιν αἱ τῶν μερῶν χινήσεις τῷ εἴδει, χαὶ εἰσὶν ἀτελεῖς ὡς 
\ 8 , . e ~ ~ σ ¢ πρὸς τὴν ὅλην. διαφέρουσι δὲ at τῶν μερῶν, ὅτι xal ἣ ἀρχή. Sev ἤρ- 

\ - ~ ΄ 5 ΄ ~ sy ἫΝ 

ξατο χινεῖσϑαι τὸ χινούμενον. διαφέρει τοῦ τέλους, ἐν ᾧ ἠρέμησεν. εἰ ὃ 

Al p. 689b2 16 ἀγορᾶ B: τῷ ἀγρῷ a 25 et 26 οἰχοδομούμενον B: οἰχοδομού- 

μενα a 29 rhesis usque ad αἰσϑητὸν ἐνεργούσης (p. 1174614) a 32 Περὶ οὐρανοῦ] 

3 ἀμφότεραι Β: ἀμφότερα a 7 μοῦτλα i.e. mutila (οἴ, mutuli Vitr. IV 1,2) 9 περὶ 

: τῶν περὶ a πορείας Β: τα: ἃ I]. ζῴων πορ.] c. 14? cf. π. ζῴων μορίων 

A 2 p. 26922. 20 33 τῷ χρόνω B: χρόνῳ a o4 ἀλλὰ B: ἀλλὰ χαὶ ἃ 

αἱ Β: om. ἃ 36 Vat. 820: τῷ Ba 

va ~ , \ > ~ 
ειόξι TOU τοῖχο χαι GUTGS 1 Or 

30 

40 
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ἢ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος διαφέρουσιν, δῆλον ὅτι χαὶ τὸ μέρος τὸ ἐγγύτερον 170% Φ ii 
~ > o > rs 

τῆς ἀρχῆς ἕτερόν ἐστι τοῦ πορρωτέρω τῆς ἀρχῆς, τοῦ a χαὶ ἐπὶ τέλους. 
, ~ , . ~ 

τὰ μὲν οὖν μέρη τῆς χινήσεως διαφέρει, διὸ πρὶν ἂν ἅπαντα αὐτῆς τὰ 

ἔρη γίνηται, ἀτελής ἐστι’ τῆς δ᾽ ἡδονῆς, ὡς εἴρηται, τέλειον ἐν ἅπασι μερὴη ἷ a 5 RLCATIS © τῆς YOOVTS, Ws ξιρηται. TEAELOY EV ATASL 

~ ~ , / 3 Vv ~ ig, id (aN ‘ 

5 τοῖς τοῦ χρόνου μέρεσι TO εἶδος χαὶ ἔστι τῶν ὅλων τι χαὶ τελείων ἢ ἡδονὴ 
\ 5 - ἔτι ἐπ ΄ ve \ τς Ω͂ \ ΕΣ \ \ 

χαὶ ob τῶν xat ἐπισύνϑεσιν μέρους χαὶ αὖϑις ἕτερον τὸ. εἶδος χαὶ τὴν 
/ 5 ΄ 4 ὺ σ ΄ > v “Ὁ Ν rs 

τελειότητα λαμβανόντων. τὸ ὃς δῆλον δὲ ὡς ἕτερά T ἂν εἴη ἀλλήλων, τ 
~ γι ~ os ~ τ [4 ΄ \ ~ 

περὶ τῆς ἡδονῆς εἶπε. δῆλον γάρ, φησίν, ὅτι ἢ ἡδονὴ ἑτέρα ἐστί ual τῶν 

χινήσεων χαὶ τῶν γενέσεων. δόξειε δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ ἐχ τοῦ μὴ ἐνδέ- 

10 χεσϑαι χινεῖσϑαι μὴ ἐν erry: οὐ χρόνον τὸ ἄτομον εἶπε νῦν. δέδειχται 
δ᾽ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει ἐν τῷ ἔχτῳ βιβλίῳ, ὅτι ἐν τῷ ἀμερεῖ χαὶ ἀτόμῳ 

νῦν οὔτε χινεῖσϑαί τι οὔτε ἠρεμεῖν δύναται, ἀλλ᾽ οὐδὲ γίνεσϑαι ἢ φϑείρεσϑαι. 

εἰ οὖν ἐν τῷ ἀτόμῳ νῦν ἥδεσϑαι τον αι, ee εἰ ἐν αὐτῷ ἐστι τέλειος 
ἢ ἡδονή. χινεῖσϑαι δὲ 7 γίνεσϑαι οὐχ ἐνδέχεται, οὐχ ἔστιν ἢ ἡδονὴ χίνη- 20 

ἊΝ ΄ > ν᾿ 

15 Gts ἢ γένεσις. εἰ οὖν ἐν μιᾷ ὕλῃ ὥρα 3 
> ty > 5 

τις OLETEAEOEY EV TSO ιχαρεία. εν 
- } 

ταύτῃ δὲ TH ὥρα 
, / ΄ 

γένετό τι, τὸ μὲν γινόμενον ἐν ἅπασι χαὶ τοῖς μέρεσι 

χαὶ τοῖς νῦν τῆς ὥρας ate ὲ 
> 

My 

. \ > 5 c , , 75 \ 

ες yy, ὃν ξΞχάστῳ DE τούτων παντέλειος χαὶι 

ὅλη ὑπῆρχεν ἢ FOovy. οὐχ ἔστιν ἄρα ἣ ἥδονὴ χίνησις 7 γένεσις. ἢ μὲν 
οὖν διάνοια ae ἐν ὃὲ τῇ λέξει τῇ οὐ γὰρ πάντων ταῦτα λέγε- 

90 ται λείπει ἢ ̓ χατὰ᾿ πρόϑεσις, ἵν᾽ ἢ ̓  χατὰ πάντων ταῦτα λέγεται. λέγει δὲ 

ταῦτα τὴν χίνησιν χαὶ τὴν γένεσιν. οὐ Yap χατὰ πάντων κατηγορεῖται 25 
χίνησις χαὶ ἢ γένεσις ἀλλὰ χατὰ τῶν μεριστῶν χαὶ μὴ ὅλων: ἔστι δὲ με- 
ριστὰ χαὶ μὴ ὅλα τὰ 2x τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον διὰ γενέσεως ἰόντα 

χαὶ μὴ ἐν τῷ νῦν ὅλον τὸ εἶναι ἔχοντα. οὔτε δὲ ἢ ἡδονὴ ἐν χρόνῳ γί- 
25 νεται ὡς ἢ οἰχία οὔϑ᾽ ἢ ὅρασις οὔϑ᾽ ἣ στιγμὴ GAN ἐν τῷ νῦν: ὁμοίως 

χαὶ ἢ στιγμὴ ual ἢ ἁφή ἐστιν χαὶ οὐχ ἔστιν: ὡς χαὶ τοῦτο δέδειχται ἐν 
\ > 9, Vv 3. ’, ~ 

τοῖς [Περὶ χινήσεως. τὸ οὖν οὐχ ἔστι δὴ οὐδὲ τούτων τῆς στιγμῆς χαὶ 

R cy A g = XR τῆς μονάδος χίνησις 7 γένεσις ταὐτόν ἐστι τῷ οὐδὲ χινήσεως 30 
γενέσεως ἐχ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι ἔρχονται. χαὶ ἢ μὲν αἴσϑησις 

30 ‘al Tro ἢ ὅρασις. ἀντίληψίς ἐστιν ὁρατοῦ χαὶ χρόνῳ συμπαρατείνεται. 
x5 5) Μ οὐ γὰρ ἅμα τῷ ἰδεῖν τι εὐθὺς χαὶ ἀφιστάμεϑα τοῦ Pea, ἀλλ᾽ ἔστι ὅτε 

μέχρι τινὸς διατελοῦμεν ὁρῶντες, (ὃ πρώτως ἐν τῷ ἀτόμῳ νῦν τελοῦντες 
~ fy , . 5 ~ ΄ ~ εἴδομεν: χατὰ τοῦτο οὖν, λέγω δὴ χαϑὸ χρόνον τινὰ διατελοῦμεν ὁρῶντες.) 

τὸ ὁρατὸν ἐν χρόνῳ χαὶ ἐν χινήσει ἐστὶν ἢ ὅρασις. πάσης οὖν αἰσϑή- 
85 σεως πρὸς τὸ αἰσθητὸν ἐνεργούσης χρόνος χαὶ χίνησις συνεπινοεῖται αὐτῆς 35 

τῆς ὁράσεως ἐν πᾶσι τοῖς τοῦ χρόνου υὑέρεσι τελείας pans. UTTOT οὖν 
μι ΄ | ΄ ΤΡ Ὁ > « 4 Ἁ , $e, > OS ΠΡᾺ, 

ἐλλιπής ἐστιν ἣ λέξις ἢ αἰσϑήσεως δὲ πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν 

2 πορρωτέρω B: πορωτέρου ἃ 4 γίνηται B: γίνεται a 7 ἕτερα Ba et Arist. 

cod. Kb: ἕτεραι Arist. vulg. τ᾽ ἂν ety B et Arist. cod. Kb: te εἴη ἂν a: τ᾽ ἂν elev 

Arist. vulg. 10 post χρόνῳ add. ἥδεσϑαι δέ a: om. B χρόνον B: χρόνων a 

11 Φυσιχῇ ἀχροάσει] Z 3 p. 234233 13 ἐνδέχεται B: ἐνδέχεσθαι a 27 [Περὶ xe- 

νήσεως] Φυσικ. ἀχροάσεως Z (cf. Περὶ οὐρανοῦ A 11 p. 280b 26) 32 ὃ πρώτως — ὁρῶν- 
τες (33) a: om. Β 35 πρὸς B: πρὸ a 37 ἡ λέξις ἡ Β: 7 
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5 ἘΣ ΕΞ Ξ ΄ Α ΄ δ᾿ ‘ 5 Vv ,ὔ ar ΄, μ᾿ - 

ἐνεργούσης, χαὶ λείποι ἂν τὸ οὐχ ἔστι χίνησις οὐδὲ γένεσις. χαὶ δεῖ προσ- 170¥ 
QZ ΄ ΄ 5 ~ ~ > 

ϑέντας ὁμοίως αὐτὸ χαὶ ἐν τῷ αἰσϑ σεως προσυπαχούσαντας τοῦ “οὔ ἀρνη- 

τιχοῦ μορίου χαὶ τοῦ “Os συνδέσμου τὴν ὅλην λέξιν τοιαύτην τινὰ ποιεῖν 
\ ¢ τ οὐδὲ αἰσϑήσεως πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἐνεργούσης ἐστὶ χίνησις 7 γένεσις. 

as v cs ~ ΄ y > ~ 
5 οὔτε γὰρ ἡδονῆς ἐστιν, ὡς εἴρηται, γένεσις οὔτ᾽ αἰσϑήσεως τῆς χατ᾽ ἐνέρ- 40 

capes ἐν = nae = \ ~ 3 [᾿ ΕΖ ἊΞ a. 4 ᾿Ξ \ \ > C \ 

yetav. ἣ τὸ λέγομεν διὰ τοῦ αἰσϑησεως δὲ πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν 

ἐνεργούσης τοιοῦτον ἂν εἴη" πάσης που σεως οὗ τῆς ἐν ἕξει ϑεωρούμενης 
. ἀλλὰ τῆς xa τοῖν χαὶ ἤδη ΠΝ τὸ οἰχεῖον ἐνεργούσης αἰσϑη τόν ἐστιν 

οἰχεία δονή. Get γὰρ προσυπαχούειν τοῦ ἔστιν οἰχεία ἡδονή. πάσῃ γὰρ 

10 τῇ “av ἐνέργειαν αἰσϑήσει ἀνεμποδίστως χαὶ χατὰ φύσιν ἐνεργούσῃ περὶ 
τὸ οἰχεῖον αἰσϑητὸν συμπέπλεχται οἰχεία ἡδονή " χαὶ ἔστιν ἄλλη μὲν ἢ τῷ 
ὁρᾶν συνοῦσα ἡδονὴ χαὶ ἑτέρα ἢ τῷ ὀσφραίνεσϑαι χαὶ ἑτέρα ἢ τῷ γεύε- 45 

σϑα!. χαὶ χρὴ ἀντὶ τοῦ ὃέ συνδέσμου τὸν ᾿δή᾽ σύνδεσμον ee οἷον 
€ 32 Oe. >3 ΄ \ \ σαν \ b) ΄ Δ μα 

αἰσϑήσεως δὴ πάσης πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἐνεργούσης᾽. χαὶ εἴη ἄν ὃ λέγει 
> ΄ “-͵ὗἼυ ἊΝ > ~ ΄ ~ 7 

15 δυνάμει τοιοῦτον: δῆλον δὴ ex τῶν ἐπι ὅτι πάσῃ τῇ χατ᾽ ἐνέ 
5 5 la = ὡς > , hy Ξ cA ἘΞ Jes ¥d ‘ Pee. 

γειαν αἰσϑήσει ἀνεμποδίστως ἐνεργούσῃ συνέζευχταί τις ἡδονή. χαὶ ἐπεὶ 
za ἕχαστον μέρος χρόνου χαὶ xa? ἕχαστον νῦν ἢ ὅρασις ὅλη χαὶ τελεία 

, ΄ 5 > ΄ ᾿Ν ‘ ΄ 2 , 

ἐστί, ὁμοίως δὲ χαὶ ἢ ἡδονή, ταὐτὸν τρόπον τινά ἐστιν ἢ χατ ἐνέργειαν 
_ 

VAT =~ \ > ~ 45 ~ \ 5 , ~ > 9h ᾿ Fs eet 

αἴσϑησις τῇ σὺν αὐτῇ ἡδονῇ χαὶ od χεχώρισται αὐτῆς. εἰ 62 ἀχωρίστως 50 

20 σύνεστιν αὐτῇ: δηλον ὡς ἐχ πάσης αἰσϑήσεως πρὸς τὸ οἰχεῖον το τὰν 
5 5.7 

ἐνεργούσης. ἔστιν οἰχεία ἡδονή" χαὶ ἢ ἐξήγησις αὕτη μᾶλλον συνάδουσα οἷς 
ees a 2 pee 
EMEE iS ξπαῖξι. 

ὴ a ΄ ΄ » , 

p. 1174615 Τελείως δὲ τῇ ς εὖ διαχειμένης πρὸς τὸ χαλλιστον 
A ‘ » ΄ 

τῶν ὑπὸ τὴν αἰσὕησιν χειμένων. 

25 Od πάντα τὰ ὁρατὰ ἐπίσης εἰσὶ χαλά, οὐδ᾽ ἐν ἅπασιν ὁμοίως ἐμφαί- 
νεται τὸ pean χαὶ ἀγλαΐα. | ob γάρ ἐστιν ἢ τοῦ οὐρανοῦ διαχόσμησις 171 

οὕτως ATOTETO a | πανταχόϑεν, χαὶ μετὰ πάσης εὐμετρίας xal εὐτα- 
ξίας ἀπειρὴ γασμένη ἐπίσης χαλὴ τῇ χρυσίνῃ ἢ ξυλίνῃ σφαίρᾳ, οὐδὲ ἢ τοῦ 
Ὡ)άου φωταγωγὸς δύναμις τὰ πάντα χαταυγάζουσα χαὶ τῆς οἰκείας πλης 

‘ Ξ : : : Η eee 
30 ροῦσα αἴγλης ὡσαύτως ἐστὶ χαλὴ xat ἢ And τῆς σελήνης φωταυγία" ἀλλ 

οὐδὲ ὃ ταὼς χαὶ ὃ χολοιός: οὐδ᾽ αὖ τῆς αὐτῆς μετέχουσι χαλλονῆς ual 5 
ὡραιότητος ὅ τε διεξοδιχὸς λόγος (ἔστι γὰρ χαὶ ἐν λόγοις χάλλους ἰδέα) χαὶ 

ἢ διαστηματιχὴ φωνὴ ἢ ϑεωρουμένη ἐν ἅπασι τοῖς μουσιχοῖς μέλεσι χαὶ 

ῥυϑμοῖς. τοῦτο δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν γευστῶν αἰσϑητῶν χαὶ τες. χαὶ 

35 ἁπτῶν ἔστιν εὑρεῖν. εἰ ὃὲ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐχ ἄδηλόν ἐστιν. ὅτι οὐχ 

ὁμοίως ἕλχουσι πάντα τὰ αἰσϑητὰ πρὸς ἑαυτὰ οὐδ᾽ ὁμοίως ϑέλγουσι χαὶ 

1 λείποι Vat. 820: λείποιτ᾽ Ba τὸ Β: τὸ δὲ ἃ ὃ τινὰ τοιαύτην ἃ 15 τῇ 
B: om. a 19 οὐ χεχώρισται B: οὐκ᾽ ὥρισται a 20 σύνεστιν Β: συμβαίνει ἃ ᾿ 

21 συνάδουσα μᾶλλον a 24 χειμένων Ba et Arist. codd. LbOb: om. Arist. vulg. 

rhesis usque ad τελεία ἐνέργεια (p. 117417) a 25 εἰσὶ B: ἐστὶν a 29 φωταγωγὸς 

B: φωταγωγιχὴ a 34 δὴ Β: δὲ a 
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> χινοῦσι χαὶ εὐφραίνουσιν αὐτάς. οὐδ᾽ ὡσαύτως ἐπιγηϑεῖ τις ὁρῶν σῶμα [{|-: 
5 ἋἊ ~ ~ wes ~ 5 , Ἁ Ἁ " 

ἐν συμμετρία ὃν τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα μετὰ τῆς εὐχροίας χαὶ τὸ ἐναν- 10 
’ an~ ~ 13 ΄ ~ ws b>) 

τίον τούτῳ, ἀλλὰ δηλον ὡς 2% τῶν χαλλίστων ὁρατῶν ἄλλη τις ἐπιγίνετα! 
~ >] ΄ » ~ ἢ , ‘ \ - 

ταῖς ἐνεργείαις ἡδονή, ἐχ δὲ τοῦ μετ᾽ αὐτὰ ἄλλη. ὀυοίως χαὶ ἐπὶ τῶν 

5 ἀχουστῶν. λέγει τοίνυν ὅτι πάσῃ τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσει (κατ᾽ ἐνέρ 
΄ > ¥> X \ i read SAC \ > \ 

γειάν ἐστιν ἤδη πρὸς τὸ οἰχεῖον alatytov ἐνεργοῦσα, οἷον ἢ νῦν ὁρῶσα τὸ 
l4 ~ ΄ AY ~ 3 ΄ 

Opatoy χαὶ γευομένη τοῦ γευστοῦ, πάσῃ ὃὲ τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑ σειν 

ἕπεται ἡδονή. χαὶ πᾶσα αἴσϑησις ἀντιλαυβανομένη τοῦ οἰχείου αἰσθητοῦ 
o 5 s ὯΝ «Ὁ δ Ν ΄ εὖ > , τ ἊΝ 

ἥδεται, τελείως ὃξ ἐνεργοῦσα (ἐνεργεῖ ὃὲ τελείως ἢ εὖ διαχειμένη, εὖ δὲ 

10 διάχειται, ἧς τὸ οἰχεῖον αἰσϑητήριον ὑγιαίνει), τελείως οὖν χαὶ ἀνεμποδίστως 15 

χαὶ χατὰ φύσιν ἐνεργοῦσα τελείως χαὶ ἥδεται χαὶ μάλιστα ἥδεται, ὅταν 

ἀντιλαμβάνηται τοῦ χαλλίστου τῶν οἰχείων αἰσϑητῶν. ay τε γὰρ τὸ ὁρώ- 
‘ 

μενον τὸ χάλλιστον ὑπάρχῃ τῶν ὁρατῶν, μὴ χαλῶς ὃξ χαὶ ἀμέμπτως ἢ 

ὅρασις ἀντιλαμβάνηται αὐτοῦ νοσοῦσα, οὐχ ἡσϑήσεται τελείως, ἄν τε αὔτη 
+>) 

15 εὖ διάχειται. TO ὁρώμενον δὲ UY εἴη χάλλιστον. οὐδ᾽ οὕτως ἢ ἡδονὴ τε- rt] | ? LY | 
v Oy ae 5 > ᾿΄ sp xs 

λεία ἔσται. λέγει δὲ τελείαν αἴσϑησιν. τις ἐπίτασιν οὐχ ἐπ'δέξασϑαι δύ- 
/ C 

τελεία 
ναται. ὡς γὰρ τελείως ϑερμὸν λέγετα! τὸ axpws ϑερμὸν οἷον τὸ πῦρ, οὗ 20 co 

. ὦ ΄ 

Veouotepoy ἐπινοῆσαί τις οὐ δύναται, οὕτω χαὶ τελεία ἡδονή ἐστιν. ἧς οὐχ 

ἔστι σφοδροτέροαι οὐδὲ πλέον ταύτης τέρπειν δυναμένη. 7 μὲν οὖν τῶν he- 

20 γομένων διάνοια τοιαύτη" 7 ὃὲ λέξις ἢ λέγουσα τοιοῦτον ὃὲ υάλιστα δοχεὶ 

ἢ τελεία ἐνέργεια σημαίνοι ἂν ὅτι ἢ τελεία ἐνέργεια ἡδίστη δοχεῖ" χαὶ 

οὐ δοχεῖ μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὄντως ἡδίστη ἐστίν. αἱ G& ἀτελεῖς τὸ ἡδὺ μὲν 
ἔχουσι χαὶ ἡδεῖαι μέν εἰσιν, ἥδισται ὃὲ ox εἰσιν, ἀλλὰ χἂν ἀτελεῖς εἰσιν, 

ὅμως ἐχεῖνο τὸ τότε παρὸν τῆς ἐνεργείας χαὶ τὸ τῆς ἐπ᾿ αὐτῇ ἡδονῆς ἐν 3 

25 ἅπασι τοῖς τοῦ χρόνου ἐχείνου popints ὅλην τι χαὶ ὡς τέλειόν ἐστιν. ὡς 

τὰρ ἀπὸ ἐλάττονος ἕξεως μείζων ἕξις τίνεται χαὶ ὅμως εἰσὶ χαὶ λέγονται 
» \ e ΄ πὰ ΠΑ \ ~ \ 

ἀμφότεραι eters χαὶ ἢ μείζων χαὶ ἢ ἐλάττων, xual xat αὐτὸ τοῦτο xan 
oF ΄ ἄ εν τὸν ACC ΤΥ ΤΡ: 
ECELS τέλειαί εἰσιν, οὕτω “AL Ἢ EAATTWY ieee χαὶ τ 7, μείζων ὡς ὅλα! τινὲς 

΄ ry > = εν 

χαὶ ὡς τέλειαι ϑεωροῦνται ἐν ᾧ χρόνῳ χατ᾽ αὐτὰς ἡδόμεϑα. 

5 5 δ τ δ Aas Ayenver PS Ake ya > € 30 p. 1174017 Αὐτὴν δὲ λέγειν ἐνεργεῖν, ἡ ἐν ᾧ ἐστι, μηϑὲν δια- 80 

1 \ ia > / \ > , ΄ ᾿ ~ 

Επεὶ ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις χαὶ ἢ χατ᾽ ἐν "ἘΞ ειαν ἧἥδονὴ nee εἰς 
> , ‘ Ξ 

ἐσμεν οἱ αἰσϑανόμενοι χαὶ ἡδόμενοι, αὐτὸς δὲ τὴν αἴσϑησιν ἔλεγεν ἐνεργεῖν 8 
ὶ χα ἥδεσθαί, φησὶν οὐδὲν. διαφέρειν, εἴτε τὴν αἴσϑησιν αὐτὴν λέγ 

35 ἐνεργεῖν χαὶ ἤδεσϑαι εἴτε τὸ ζῷον ἐν ᾧ αἴσϑησις. ὅταν γὰρ ὃ ὁρῶν χατὰ 
Ἁ ν Vv τ ” ~ la ~ » - 

ταύτην τὴν αἴσϑησιν ἔχῃ εὖ χαὶ περὶ τὰ χάλλιστα τῶν ὁρατῶν ἐνεργῇ» 

τελείως ἐνεργεῖ χαὶ τελείως ἥδεται. αἱ γὰρ ἀπὸ τῶν τελειοτάτων ἕξεων 

5 κατ᾽ -- αἰσϑήσει (7) ἃ: om. Β 10 ἧς Β: ἡ ἃ 13 ὑπάρχῃ scripsi: ὑπάρχει Ba 

15 χάλλιστον B: τὸ χάλλιστον a 23 εἰσίν B: Wow a 27 xat αὐτὸ B: xad 

αὑτὸ a 30 μηϑὲν B et Aristoteles: μηδὲν a 31 rhesis usque ad ἡ ἡδονὴ 

(p. 1174623) a 34 λέγει B: λέγοι a 36 ἐνεργῆ B: ἐνεργεῖ a 
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2 4 \ \ ΄ - ἴοι ~ = ἐνέργειαι ual περὶ τὰ χάλλιστα τῶν On’ αὐτὰς αἰσϑητῶν γινόμεναι τελειότα- 171 
> Q? ¢. ἊΣ - Ἂν ΄ “ v 
ALOTat. xath Exaotov 07 τῶν αἰσϑανομένων. τὰν αριστα 

Γ--- 

/ 5 \ ταί εἰσι χαὶ 

διάχειται χαὶ εὖ ἔχῃ, ὄντος δ  Πνότι χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ βελτίστου, βελτίστη 10 

χαὶ ἢ ἐνέργεια, ἥτις βελτίστη ἐνέργεια ual τελειοτάτη ἐστίν, ὥστε χαὶ ἢδί- 

5 Oty. τὸ 1: βέλτιστον χαὶ τελειότατον χαὶ ἥδιστον. τῆς μὴν δὴ τελει- 

Gus ἕξεως (λέγει δὲ τελειοτάτην ΠΥ του χαὶ παντέλειον χαὶ ἧς 
ἢ τα 

οὐχ ἔστιν τ ταύτης οὖν ἢ ἐνέργεια, ὅταν γίνηται περὶ τὸ κάλλι- 
Bat oar \ > ΄ ~ ΄ AT gd 

στον τῶν On αὐτήν, . ἡδίστη xat τελει ἰοτάτη ἐστί. τῆς τελείας δέ (λέγε! 

δὲ τελείαν τὴν μήπω τὸ ἔσχατον χαὶ τελειότατον εἶδος οὖσαν, ἥτις ἕξις 
, > 7. > ΄ 

10 μέν ἐστιν ὡς ἐχομένη ἐπ τσ τι εἶδος, οὖσα ὃς ὁδὸς πρὸς τὴν τελείαν 45 

ἕξιν) χαὶ ἢ ἐνέργεια ἡδεῖα μέν ἐστιν, ἡδίστη δ᾽ οὐχ ἔστιν. ὡς οὖν ἐπὶ 
τῶν αἰσϑήσεων, οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς διανοίας ual τῆς ϑεωρίας. εἴη δ᾽ ἂν 

λέγων διάνοιαν τὴν ἐπιστημονιχὴν γνῶσιν, ϑεωρίαν ὃὲ τὴν νοερὰν ζωὴν 

χαὶ ἐνέργειαν. χαὶ γὰρ χαὶ ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ μᾶλλον χαὶ ἧττον. χαὶ 
-- \ or ΄ e \ ¢ ? > σ \ > ΄ 15 οἱ μέν εἰσι τὰς ἕξεις παντέλειοι, οἱ δὲ ὑπ᾽ ἐχείνους᾽ ὥστε ual ἐνεργή- 

Ξ \ \ oS DI 5 = Ze. See ΚΝ 2 me eras 
σουσι “ATA τὴν ὑπεροχὴν ἣ THY ὕφεσιν τῶν ἕξεων. ἄλλως γὰρ ἐνεργήσΞε' 
ὃ τὴν αἴσϑησιν ἀφεὶς χάτω χαὶ εἰς ἑαυτὸν στραφεὶς χαὶ τῆς τοιαύτης ἐπι- δ0 

~ ~ ~ c \ > τ vay ¢ WP Led ees 

στροφῆς τοῖς νοητοῖς ἑαυτὸν ἐνιδρύσας, χαὶ ἄλλως ὁ ἔξω βλέπων χαὶ ἄλλως 
6 ἐχ προτάσεως εἰς ἐπιφορὰς ἐπανιών. ὥστε χαὶ διάφοροι αἱ τούτων 

20 ἡδοναὶ χαὶ οὐχ αἱ αὐταὶ ἔσονται. χαὶ ἔστιν 7 μὲν νοερὰ ζωὴ τελειοτάτη 
+f 

χαὶ ἡδίστη, at δ᾽ ἄλλαι τέλειοι χαὶ ἡδεῖαι, ἥδισται 6& οὐδαμῶς. 

p. 1174023 Τελειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἣ δονή. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ 
Ἂ, τρόπον ἥ τε ἥδονὴ χαὶ τὸ αἰσϑητόν τε χαὶ ἣ αἴσϑησις, σπου- 

δαῖα ὄντα. 

25 To αἰσϑητὸν xat ἢ αἴσϑησις ἐχ παραλλήλου χεῖται. ἔϑος yap, τῷ 171s 
>; 4» \ \ ς \ ᾿ς = aS τ \ \ 3. C al > Fen as Δριστοτέλει χαὶ τὰ τεχνητὰ τέχνας χαλεῖν χαὶ τὰ αἰσϑητὰ αἰσϑήσεις. 

>) λείποι δ᾽ ἂν τῇ λέξει τὴν τα χαὶ εἴη ἂν τὸ πλῆρες τοιοῦτον" οὐ 
\ Stan X , ~ ΣΝ ifs 6> X \ X Vv \ 

τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τελειοῖ τὴν ἐνέργειαν ἢ ἡδονὴ χαὶ τὴν αἴσϑησιν τὸ 
αἰσϑητὸν χαὶ 7 αἴσϑησις. BEES δὲ χρὴ ἀντὶ τοῦ χαὶ ἢ αἴσϑησις γράφειν 

80 τὴν αἴσϑησιν, ἵν᾽ ἢ ἣ λέξις τοιαύτη" τελειοῖ δὲ τὴν. ἐνέργειαν ἢ ἥδονή" οὐ 
τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἥ τε ἡδονὴ χαὶ τὸ αἰσϑητὸν τὴν αἴσϑησιν. xdv οὕτως 
ἔχοι, οὐδὲν ἂν ἐλλείποι. ἀλλὰ πῶς τὸ αἰσϑητὸν τελειοῖ τὴν αἴσϑησιν; ἣ 10 

τὸ ἐνεργεῖν χαὶ ποιοῦν - 
Ss 

~ > 

υ ἀντιλαμβάνεσθαι αὐτοῦ. 
δηλονότι ὡς ἄγον αὐτὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως εἰ 
αὐτὴν ἐνέργειαν, δυνάμει οὖσαν πρότερον πρὸ τὸ 

ργειαν αἴσϑησις, ὡς ἐν τῷ [Περὶ ψυχῆς δέδειχται, ταὐτόν | 
4 , 5 ~ 

ee αἰσϑητῷ, ἤτοι δον τ τῷ εἴδει τῷ ἐν τῇ 

EG \ SW 
35 ἣ γὰρ xat ἐνέρ 

ἐστι τῷ xaT ἐν 
Sho Dlg y Ὃ 9, ἣ aot ΣῪΝ ἢ] - \ δύγα 52: χα nN τὴ ἘΦ τὴν 

ὕλῃ ὄντι. ἔστι γὰρ ἣ αἰσϑητιχὴ Ψυχὴ δύναμις, x ἣν τὸ ἔχον αὐτὴ 

2 ἄριστα B: ἄριστον a 5 τελειότατον ἃ: τελεώτατον B 23 post ἡδονὴ add. τε- 

λειοῖ a et Aristoteles: om. B 24 rhesis usque ad τοῦ πεισομένου (p. 1174>31) a 

32 ἐλλείποι B: ἐλλείπει a 34 πρὸ B: om. a 35 Περὶ ψυχῆς] Γ 2 
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΄ cad “3 ΄ ΄ ~ ~ > αὐ IN 5 " ΣΝ 

Οἷόν τε ἐστιν OWOLOUWEVOY TOLOO & τοις αἰσϑητοῖς οια τινος ἀλλοιώσεως τῇ 171v 

πρὸς αὐτὰ € ΠΊΕ χρίνειν αὐτά. χαὶ ὥσπερ ἢ ϑρεπτιχὴ δύναμις τροφῆς 15 
~ / ~ 

δεῖται πρὸς τὸ ἐνεργεῖν (περὶ yap τὴν τροφὴν ἣ ἐνέργεια αὐτῆς), οὕτως 

ἢ αἰσϑητιχὴ δύναμις δεῖται τῶν αἰσϑητῶν. περὶ γὰρ ταῦτα ἢ ταύτης ἐν- 
5 ἔργεια χαὶ τούτοις τῶν αἰσϑητῶν ἐστιν ΠῚ χαὶ χριτιχή. διὸ μὴ 

> ) ΄ y > σ᾿ 

ἀλλ ἐστὶ δυνάμει αἴσϑησις χαὶ ἀνάλογον (ηυ © 
Oo ἘΞ ( © Ὁ παρόντων αὐτῶν οὐχ 

ἔχουσα τοῖς ἔχουσι μέν τινα ἐπιστήμην, μὴ ἐνεργοῦσι ὃὲ κατ᾽ αὐτήν. 

δμοίως γὰρ ἐχεῖνοι δυνάμει ἐπιστήμονες ual ἢ ἀνενέργητος αἴσϑησις, ἤτοι 
αὐτὸ τὸ αἰσϑητιχὸν ζῷον. ὡς γὰρ ἣ ἐπιστήμη αὐτός ἐστιν ὁ ἐπιστήμων. 20 

10 οὕτω καὶ αἴσϑησις αὐτός ἐστιν ἐν ᾧ ἐστιν ἢ αἴσϑησις: οὗτος γάρ ἐστιν 

ὃ xat αὐτὴν ον ἐν πᾶσι γὰρ τὰ τὰς δυνάμεις χαὶ τὰ τὰς ἕξεις 
ἔχοντά εἰσι τὰ ἐνεργοῦντα xat αὐτάς. ὥστε τὸ λέγειν, ὅτι τὸ αἰσϑητὸν 

τὴν δυνάμει αἴσϑησιν εἰς eet ἄγει, ταὐτόν ἐστι τῷ λέγειν, ὅτι τὸν 
ι ΄- Vv \ bls SONS hk > ΄ v ψῈ Ὁ " 

ἔχοντα τὴν αἴσϑησιν χαὶ μὴ ἐνεργοῦντα, ἀλλὰ δυνάμει ὄντα αἰσϑητιχὸν 
2 ΄ 5.6 ᾿ \ Ae neon ys, s > ΄ \ > 

15 ἐνεργείᾳ, ποιεῖ αἰσϑητιχὸν xal τελειοῖ αὐτόν: τέλος GE δυνάμεως χαὶ οἷον 

εἶδος ἢ ἐνέργεια. διὰ γὰρ τὰς ἐν Tees ἡμῖν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ἐδόϑησαν % 
" ai δυνάμεις, ἵνα ἐ ee xat αὐτας: xal ἔστι τὸ αἰσϑητὸν ἐχτὸς αὐ- 

τοῦ τοῦ αἰσϑανο το χαὶ ΕΟ οτος χαὶ πρότερον τῆς “at ἐνέργεϊαν 

αἰσϑήσεως, 7 δ᾽ δον | οὔχ οὕτως ἔχει Gee δι Ἐπ ξιαν. οὐ γάρ ἐστιν 
~ Vv 

20 ἐχτὸς αὐτῆς οὐδὲ eee ταύτης, ἀλλ ἅμα te ἔστι χαὶ οὐκ ἔστι, χαὶ yw- 
~ ~ > / Pe) > OY GN 2 \ ρισϑῆναι τῆς ἐνεργείας, ἐφ᾽ q ἐστιν, οὐ δύναται. τελειοῦν GE λέγεται τὴν 

\ 

ἐνέργειαν ἢ ἡδονὴ ὡς συναύξουσα. ἣ γὰρ ἐπὶ τῷ γεωμετρεῖν ἡδονὴ 
ry i i | 1 ὶ ' ry i i 

\ s ΄ \ \ ~ 2 ΄ bas | ~ C Se \ 

συναύξει τὰς χατὰ τὸ γεωμετρεῖν ἐνεργείας χαὶ ἢ ἐπὶ τῷ χιϑαρίζειν τὰς 

χατὰ τὴν χιϑαριστικήν. ὡς γὰρ ὃ ἰατρός, φησί, xat ἢ ὑγίεια αἰτία τοῦ ὕγι- 

τῷ οι 

, A ~ > a) ue. \ ν᾿ \ > / > ~ c 4 \ / 

ALVELY TO ζῷον. ἀλλ ὃ υξν ἰατρὸς EXTOS ἔστι TOV υγιαϊνοντὴς χαὶι πρότερος 

> / σ \ > , ΄ 5 ~ is C / > ν᾽ \ > [4 > | , 

ἰατρός (ὅτε γὰρ ἐνόσει ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑγιασῦείς, ἰατρὸς μὲν Ἣν ὁ ἰασα- 
\ ~ ΄ aA c { a \ > z c ἊΝ δ , b) > [aa 

usvos τὸν νοσοῦντα, ὃ δὲ ὑγιασϑεὶς ὑγιὴς οὐχ ἣν). ἢ GE Fytevz οὐχ ἐχτός 
> ~ > ~ (a ΄ S542) 2 > ¢ / Ἃ 5 > \ 

Cott τοῦ υγίαιϊινοντος ἀλλ ἐν αὐτῷ ἐστιν ως ὑξρος ἢ cots. ἔν YEO τῇῃ 
> 

συμμετρία τῶν ἐν αὐτῷ eRe” a ὑγίεια χαὶ τὰ ee ott χαὶ σύνεστιν 
80 αὐτῷ ἀχωρίστως 7 ὑγίεια, ἕως ἂν Lie ah οὕτως χαὶ ἢ ἡδονὴ Eg 2. 35 

~ 2 BD) τὸν ΄ i 

TY] ἐνεργεια. co Ἢ i ἘΠῚ ἕως ἂν 7 ἐνέργεια σώζητ αι χαὶ ἔστιν. ὡς 
‘ 

οὖν ἄλλως μέν ἐστιν 6 ἰατρὸς αἴτιος τοῦ ὑγιαίνειν τὸ ζῷον, ἄλλως δὲ ἣ 

ὑγίεια (ὃ μὲν γὰρ τοῦ ἐπιγενέσϑαι ἐν τῷ ζῴῳ τὴν ὑγίειαν γέγονεν αἴτιος, 
ἢ δὲ ὑγίεια τοῦ χατὰ φύσιν χαὶ ἀμέμπτως ἐνεργεῖν. χαὶ ὁ μὲν χεχώρισται 

ς ” ~ ΄ ΄ a 5 ~ ~ 

35 τοῦ ὑγιαίνοντος, 7 δὲ σὺν αὐτῷ ὡς ἕξις τις αὐτοῦ ἣ εἶδος: τοῦ γὰρ 
at ΄ ,ὔ κι ΄ , x c ε 

γιαίνοντος ἢ ὑγιαίνων ἐστὶν εἶδος ἢ ὑγίεια, ὡς xal τοῦ λευχοῦ ἢ λευχὸς 
λ ts ἐᾷ h) \ Ὁ 7.  Ἃ \ + as YQ? ες 

τὸ λευχύν: οὔτε γὰρ hevxds δίχα λευχοῦ λευχὸς εἶναι δύναται ovtt ὑγι- 40 

atvoy δίχα ὑγιξίας). οὕτω χαὶ τ αἰσϑητὸν χαὶ ἢ ἡδονὴ οὐχ ὡσαύτως 

τελειοῦσι τ τὴν δἰ σθτησιν; ἀλλὰ τὸ μὲν αἰσϑητὸν τελειοῖ αὐτὴν ὡς ἐχχαλού- 
> > 

40 μένον χαὶ ἄγον αὐτὴν ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν, ἐχτὸς ὃν χαὶ πρύ- 
‘ 

τερον τῆς ἐνεργείας τῆς περὶ αὐτό. ἀντιληπτιχὴ γὰρ αὐτοῦ χαὶ χριτιχὴ 

17 nav? αὐτάς Β: xa? αὑτάς a 20 προτέρα B: πρότερον ἃ 30 αὐτῶ B: 

αὐτῇ a 35 εἶδος a: ὁδὸς B 
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γίνεται τότε. ἢ δὲ ἡδονὴ τελειοῖ τὴν ἐνέργειαν ὡς συναύξουσά te χαὶ συν- 171v 

τηροῦσα χαὶ μένειν οἱονεὶ ἀναπείϑουσα. ὅτι ὃς ual Exdotyy αἴσϑησιν 
\ , ~ sy > ~ ΄ - χατὰ φύσιν ἐνεργοῦσαν χαὶ πρὸς τὸ χάλλιστον τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν αἰσϑητῶν 45 

΄ ~ ~ \ ΄ ge, as ep > 7 > .- \ 5 \ > \ \ 

STETAL FOOVT, OLUGt (LYOSVA αγνοξιν. UAL ἐπεὶ ι ἀντιχεινται τὸ αἰσϑητὸν χαι 
= iG Vv 9; ἊΣ » = = Le a Ξ \ \ XA ΄ ~ ar QA >) 

5 ἢ αἰσὕησις, ὡς τὰ πρός τι, χαὶ ἢ μὲν αἴσϑησις πάσχει, ποιεῖ δὲ τὸ αἷ- 
ΚΟ ΣΟ ΣΥΝ rp sas eae ΣᾺ σϑητὸν ἀνάγχη, ὅταν dua ὦσι, τὸ μὲν ποιεῖν, τὴν O& πάσχειν, τουτέστιν 

ΤῊΣ ἜΣ > c 
ἀνάγκη ἐνέργειαν εἶναι χρατίστην χαὶ ἡδίστην. ὅτι ὃὲ τὸ πάσχον διττήν 

> > / / A A 

E6Tt, τὸ TE otetpou. EVOV XAAL TO Et cay τελειότητα τινα καὶ εἶδος xal 2x τοῦ 

δυνάμει εἰς ἐνέργειαν ἀγόμενον, τῶν χαϑωμιλημένων ἐστί, χαὶ ὅτι τὸ μὲν 
ψ Ν 5 ~ ~ 

10 πρότερον τὸ ἐξιστῶν τῆς οἰχείας φύσεως χαὶ εἰς φϑορὰν ἄγον, ὀδυνηρόν 
o Ὁ \ \ X Ὁ: ‘\ ~ ~ 

ἐστι χαὶ λυπηρόν, τὸ ὃς ἕτερον ἡδὺ χαὶ προσηνές, καὶ τοῦτο τῶν μυριο- 50 
7 f 

λέχτων ἐστίν. 

p- 1174031 Τελειοῖ δὲ τὴν ἐνέργειαν ἢ ἥδονὴ οὐχ ὡς ἕξις ἐν- 
υπάρχουσα. | 

15 Ἐνέργειαν λέγειν ἣ ἐνεργοῦντα οὐδὲν διαφέρει. εἴρηται γὰρ ὅτι 172 
5 ἐξ, το Lei \ ν ἢ) ἘΞ \ > > \ ΄ 2 \ hy 3.) \ ἐπιστήμη χαὶ αἴσϑησις χαὶ οἰχοδομιχὴ 6 ἐπιστήμων χαὶ αἰσϑητιχὸς χαὶ 
΄ , ΄ 

ὃ οἰχοδόμος ἐστίν: ὁμοίως καὶ χατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις χαὶ χατ᾽ ἐνέργειαν 
5 2 ἌΝ 5 ce way > , ΄ , i 

οἰχοδομιχή εἰσιν ὃ ἤδη αἰσθανόμενος χαὶ ὃ νῦν οἰχοδομῶν. λέγει δὲ ὅτ 
οὐχ ὡσαύτως τελειοῖ ἢ ὑγίεια τὸν ὑγιαίνοντα zat 7 γεωμετρία τὸν γεωμέ- 

΄ re - \ es 

20 tony χαὶ συλλήβδην at ἕξεις τὰ ἐχτὰ ual ἢ ἡδονὴ τὴν ἐνέργειαν, GAN at 5 
\ 

Loy ‘ OQ 

: ; ca E : Ξ : 
ἔξεις προὐπαρχόντων τῶν δεχτιχῶν ἐπιγινόμεναι αὐτοῖς. οἷον ὡς εἴδη 

΄ Vv ~ ~ 

χαὶ τελειότητες δυνάμει ὄντων, ἐνεργείᾳ τε ποιοῦσιν αὐτὰ χαὶ ἐνεργεῖν χατ᾽ 
SHEN mae προ Tod eg a aN C ere ac) ΄ ~ 9 ΄ Y 

αὐτὰς παρασχευάζουσιν. ἥ τε γὰρ χιϑαριστιχὴ ἐγγινομένη τῷ δυνάμει ὄντι 
C 2 Ly, = \ ὌΣ ΄ \ bed ? Phe > 

χιϑαριστῇ ἐνεργείᾳ te χιϑαριστὴν ἐποίησε χαὶ χιϑαρίζειν χατ᾿ αὐτὴν ἀπειρ- 
i“ fe \ 

γάσατο: Guotws χαὶ ἢ γεωμετρία τὸν γεωμέτρην: ἀλλὰ χαὶ 7 αἴσϑησις τῷ σι ‘ 
~ ~ , ἀπ» ~ . 

ἐπὶ τῇ τῶν ζῴων διαπλάσει ἐπιγεγονυῖα τοῖς ὃ ς γάμει οὖσιν αἰσϑηχιχοῖς 
~ X 5 ἢ »} ~ oo 

χυμοῖς ἐνεργείᾳ τὸ ἐξ αὐτῶν γεγονὸς αἰσϑητιχὸν ἐποίησε. προὐποχειμένων 10 

τοίνυν τῶν δυνάμει ὄντων χιϑαριστῶν χαὶ eee χαὶ aio αἱ 

ἕξεις ἐπιγεγονυῖαι ὡς εἴδη ἐν ὕλῃ τελειοῦσιν αὐτὰ χαὶ ἐνεργεῖν zat ad- 
- \ > ~ ig ~ v 5 \ -- 

30 τὰς ποιοῦσιν" ἐπὶ ὃὲ τῆς ἡδονῆς οὐχ οὕτως ἔχει. οὐ γὰρ προὐπαρχούσης 
Os 

5 A f ΄ cy ΄ \ > Ἂς , Vv οι a τε ἐνερηγβίας, ϑπε νεταιοε πϑηδοντ, (χαὶ δυνάμει πρότερον οὔσης ἡδείας 

UST τοῦτο ἐνεργείᾳ γίνεται ἡδεῖα. οὐ δὴ οὖν οὐδαμῶς προὐπάρχει ἣ 
. 5 = c £2 ΄ > ᾽ ied >] ? 5 ~ ΄ > 

ργεια χαὶ ἐπιγίνεται αὐτῇ ἢ 7O0vy), GAN dua ἐπ᾽ αὐτῇ γίνεται. ἐχεῖνα ΤΠ ΠῚ 7 ' ἢ a 
2 
1 

ὧν - se Ox 

usy γὰρ ὃ οἰχοδόμος χαὶ ὁ χιϑαριστὴς χαὶ ὃ αἰσϑητιχὸς δι᾿ ἀλλοιώσεως 15 

35 χαὶ μεταβολῆς χαὶ γενέσεως ἐχ τοῦ δυνάμει ὄντα τύδε τι γεγόνασιν 
ὑποχείμενα χαὶ ἔταξαν χαὶ μέτ Q- cia, ὃ ἦσαν δυνάμει. xat ἐτελείωσαν τ 

6 τὴν Β: τὸ ἃ 10 ἐξιστῶν B: Rie ἃ 13 ὡς ἕξις Ba et Arist. codd. Lb Mb: 

ws ἡ ἕξις Arist. vulg. 14 rhesis usque ad πέφυχε γίνεσϑαι (p. 117543) a 

30 προὐπαρχούσης τῆς ἐνεργείας ἐπιγίνεται ἣ ἧδονὴ a: προυπάρχει i ἐνέργεια καὶ ἐπιγίνεται 

αὐτῇ Β 91 χαὶ δυνάμει --- ἣ ἡδονή (33) a: om. Β 35 ὄντα Β: ὄντος a Ε 

90 μέτρον Vat. 920: μέτρω Ba 
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΄ ~ oO ied - 

ἐπ serait ὥσπερ τὰ εἴδη εἰς τὴν ὑποχειμένην αὐτοῖς ὕλην. οὕτω μὲν 172 
οὖν at ἕξεις χαὶ τὰ εἴδη τελειοῦσι τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς, ἢ ὃξ ἡδονὴ τε- 

λειοῖ τὴν sees ὡς ἐπιγινόμενόν τὶ τέλος. τοῦτό ἐστιν ὡς ἐπ᾽ i 
>’ ~ , ~ Ζ = ied A - ~ 2 \ cy ΄ Ἀ ΄ 

αὐτῇ γινόμενον οἷον τέλος. ἅμα γὰρ αὐτῇ ἐστι χαὶ τέλος. ὡς χαὶ ἢ 
~ ~ ΄ ~ ~ 5 

5 ἐνέργεια ἐν ἅπασι τοῖς τοῦ χρόνου μέρεσι, χαὶ ὥσπερ, φησί, TH ἀχμῇ ἐπ'- 20 

γίνεται ἢ ὡραιότης, οὕτω χαὶ tH ἐνεργείᾳ ἢ TOovy χαὶ τελειοῖ αὐτήν. 

ὥσπερ γὰρ ἢ ὡραιότης ἐπιτερπέστερα τὰ ἀχμάζοντα τῶν σωμάτων χαὶ 

ἡδύτερα ποιεῖ χαὶ ποϑεινότερα χαὶ ἐρασμιώτερα ὁρᾶσϑαι, οὕτω χαὶ 7, ἢδο- 
aw 

τῆς ἔχεσϑαι ἡμᾶς 

\ 

ι 

‘ 2 - 
7 

ΕΥ̓ 2 / > 

νὴ τὴν ἐνέργειαν μᾶλλον ἐφετὴν ἐργάζεται χαὶ μᾶλλον ad 
> σ΄ ΄ > , 

10 διατίϑησιν. ἕως ἂν οὖν, ὡς εἴρηται, τά τε νοητὰ ἢ αἰσϑητὰ χράτιστα 
ΕῚ 

ὦσι χαὶ ἐφετὰ χαὶ ἢ αἴσϑησις ὡσαύτως ἔχῃ χαὶ 7 νόησις (τούτου γάρ 
5) a \ 5 \ \ Vv 5 \ 5 = 

ἐστι δηλωτιχὸν τὸ χαὶ πρὸς ἄλληλα ἐχόντων τὸν αὐτὸν νον χαὶ ἢ μὲν 96 

vot, ἢ δὲ αἰσϑάνηται, ἀνάγχη χαὶ (oe ὑπάρχειν ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις. 

ὥσπερ γὰρ τὸ χάλλος χαὶ 7 ὡραιότης. ἕως ἂν ἢ τῶν μερῶν χαὶ μελῶν 
\ 4 \ \ \ σλ Le = ΄ ΕῚ - διδῶ 

15 πρὸς ἄλληλα χαὶ πρὸς τὸ ὅλον σώζηται συμμετρία, σύνεστιν αὐτῇ (ταύτῃ 

γὰρ τῇ συμμετρίᾳ ἐπινήχεται οἷον φῶς τι 7 ἄνϑος ἐπιλάμπον ἡ ἐπανϑοῦν), 

οὕτως χαὶ ἡδονὴ ἀεὶ σύνεστι τῇ ἐνεργεία, τῇ χρατίστῃ δηλαδή. 

mr ἃ" rae Ἧ Nala σφ - = δὰ 4 - ‘ p. 117523 Πῶς οὖν οὐδεὶς συνεχῶς ἥδεται; 7 χάμνει. 80 

> εν. S A / > ~ CINE { > tC \ Ὰ > ,ὔ 

Ερωτήσας διὰ τί οὐ συνεχῶς ἡδόμεϑα, ἀπεχρίϑη πρὸς τὴν ἐρώτησιν 
“᾿ ΄ - > ~ εν Neve ~ 

20 εἰπὼν 7 χάμνει. διὰ τοῦτο δὴ οὐ συνεχῶς aaa usta, διότι χοπιῶμεν. 

χαὶ ἔστ' χαὶ τοῦτο δειχτιχὸν τοῦ τὴν ἡ ον πὶ ταῖς χατὰ φύσιν ἐνερ- 
γείαις γίνεσϑαι. εἰ γὰρ ἐν ταῖς ἀργίαις οὐχ δόμεϑα. ἐν δὲ ταῖς ἐνερ- 

γείαις ἡδόμεϑα. δῆλον ὅτι ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις ἢ ἡδονὴ τίνεται. τί δὴ οὖν 80 

οὐχὶ ὅταν ἐχ τοῦ χόπου τοῦ ἐκ τῆς ἐνεργείας ἡμῖν ἐπιγινομένου ἐπὶ τὸ 

25 μὴ ἐνεργεῖν τραπώμεϑα. ody ἡδόμεϑα: ἀλλὰ τὸ λέγειν ὅτι οὐχ ἡδόμεϑα 

τότε παρὰ τὴν ἡμῶν ἐστι τοῦτο συναίσϑησιν: συναισϑανόμεϑα γὰρ ἡδονῆς 

τινος. 7 ῥητέον ὅτι χαὶ τὸ ἡσυχάζειν ἐνεργεῖν ἐστιν: ¢ 

χάζοντες, ἢ ὃς ζωὴ ἐνέργεια, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ δέδειχται, χαὶ 
ἢ ἡσυχία ἄρα ἐνέργεια ἐστι. τὴν ὑὲν οὖν ἑπομένην mee ἣν ταῖς xat 

80 ἐνέργειαν αἰσϑήσεσιν ἐν ταῖς ἡσυχίαις οὐχ ἡδόμεϑα, τὴν δ᾽ ΜΕΤΆ, τῇ 40 

ἀϑρύα. πρὸς τὴν φύσιν ἐπανόδῳ ἡδύμεϑα. χαὶ οὐ χρὴ διασπαράττειν τὰς 
»} ΄ PaaS: \ \ ~ ς ΄ cn ~ ~ > ἂν ed 

τοῦ ᾿Αριστοτέλους βήσεις. περὶ γὰρ τῆς ἑπομένης ἡδονῆς ταῖς χατ᾽ ἐνέο- 
ἥξιαν αἰσϑήσεσι χαὶ νοήσεσιν ἐζήτηται αὐτῷ τὸ πῶς οὐ συνεχῶς ταύτας 

eas “ \ 

τὰς ἡδονὰς ἡδόμεϑα. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις αἱ ἡδοναὶ γίνονται. 

ὅσα ἀεὶ χαὶ συνεχῶς ἐνεργεῖν ὀυνάται. ταῦτα δηλονότι χαὶ συνεχῶς ἥδον- 0 or 

e 

Tat, ὡς at vospat φύσεις. ὧν δὲ ἢ ἐνέργεια μή ἐστι συνεχὴς ἀλλὰ δια- 

4. ὃ ἡ ἐνέργεια Β: ἐνέργεια ἃ 10 τά τε νοητὰ, 7) αἰσϑητὰ a: τό τε νοητὸν ἢ αἰσϑητόν B (et 

Aristoteles) 11 ἔχη. B: ἔχει a 13 νοῇ Β: νοεῖ ἃ 10 ἐπινήχεται B: ἐπιγίνε- 

ται ἃ 18 rhesis usque ad τῇ ἐνεργείᾳ (p. 117546) ἃ 22 ἀργίαις B: ἐνεργείαις a 

23 ταῖς ἐνεργείαις B: tats κατὰ φύσιν ἐνεργείαις a 8 ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ) ὁ. 9 
΄ 

Ρ- 1169631? 31 ἐπανόδω Β: ἐπάνοδον a 33 ἐζήτηται B: ἐξήγηται ἃ 
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\ 

χόπτεται, τούτων χαὶ τὸ ἥδεσθαι διαλιμπάνει. οὐχ FOdueta οὖν συνεχῶς. 172r 

διότι μὴ συνεχῶς ἐνεργοῦμεν: οὐχ ἐνεργοῦμεν ὃξ συνεχῶς, διότι χάμνο- 46 

μεν χάμνομεν ὃὲ διὰ τὸ τὰς αἰσϑήσεις πρὸς τὰ ἐχτὸς χαὶ τὰ αἰσϑητὰ ἐν ταῖς 
. ἐνεργείαις φέρεσϑαι χαὶ πολὺ τοῦ ψυχιχοῦ πνεύματος ἐχχενοῦσϑαι. διὰ γὰρ 

ὃ ὡς ὀχήματός τινος χαὶ διὰ τοῦτο χαλουμένου Ψυχιχοῦ πνεύματος ἀπὸ 

τῆς ἀρχῆς εἰς ὅλον τε τὸ σῶμα χαὶ εἰς τὸ ἐχτὸς Ἶ αἰσϑητιχὴ διαδίδοται 
χαὶ φέρεται δύναμις. ὅταν οὖν πολὺ τοῦτο ἐνεργούντων ἡμῖν ἀπορρεύσῃ, 50 

χάμνει τὸ ζῷον χαὶ ἐνεργεῖν οὐ δύναται. πολὺ δὲ τοῦ τοιούτου πνεύματος 

ἀποχεῖται ἀναγινωσχόντων, ἀχουόντων. δρώντων τρεχόντων βαδιζόντων, 

10 ὅλως ἐνεργούντων. 

-" ἘΣ 4 ya al ᾿ξ \ , \ y o ΡΝ > 
p- 117526 Ἔνια δὲ xat τέρπει χαινὰ ὄντα, ὕστερον δὲ οὐχ 

ue ~ Ἢ Pee Pa ON pan ΄ > ΄ > ΄ --ς 

οὗ UH συνεχῶς ἡμᾶς ἥδεσθαι τὸν χόπον αἰτιασάμενος (ἐχχρούει 112 ν 

mel ἑώρα 
> 
cS ia | 

> 

0 

= o> 

γὰρ τὴν ἐνέργειαν 6 xoT0s, ἐφ᾽ ἡ τὴν ἡδονὴν γίνεσϑαι λέγομεν), 

ς διὰ τοῦτο 
\ ‘4 , Vv 

15 τινὰ τέρποντα ἡμᾶς χαὶ SEOs ies χαὶ ἔμελλέ τι 

ἀπαντᾶν χαὶ ψεῦδος εἶναι λέγειν τὸ τὸν χόπον αἴτιον εἶναι τοῦ μὴ Cee 2: 
΄ ΄ a 

χαὶ ἀδιαχύπως ἥδεσϑαι, ὡς ἐχχρούοντα thy ἐνέργειαν, q ἕπεται ἢ ἡδονή 
\ 

or (ὁρῶμεν γὰρ πολλάχις τινὰς χαίτοι xexuynotas ἐνερ aes “OL yatpovtas, 
> ~ ~ 4 Z 

υηδαμῶς τοῦ χόπου τὴν ἐνέργειαν μηδὲ τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ γινομένην χαρὰν 
“-- νι c ~ ΄ 90 χωλῦσαι δυνηϑέντος), ὡς οὖν τῆς ἐνεργείας τούτους χωλῦσαι ὃ χύπος οὐχ 

> 5 ) ~ . ε ΄- 

ἴσχυσεν, ἀλλ᾽ ἐνεργοῦσι χάμνοντες, δῆλον ὡς οὐδ᾽ ἄλλον οὐδένα ἢ τοῦ 
΄, ΄ - > ΄ tp . 5 : 

KOTOV ῥοπὴ τῆς ἐνεργείας ἀπάξαι δυνήσεται. πρὸς ταύτην δὴ THY ἔνστασιν 
Ὗ ~ l4 Vv ar ‘ / 4 Vv a at / an~ vy 

ΟΠ ΤΟΥ a jet eyts (SE Seat Topmichys Buya adv a a cup λέγε: δῆλον ἔσται 
ἀναυνήσασιν ἡμᾶς αὐτοῦ τῆς ἀρχῇ ς τῶν Meta τὰ φυσιχά: ἔστι δὲ τοι- 

ce 4 ~ ~ 

25 αύτη τις “πάντες ἀνϑρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει. σημεῖον ὃξ 7 10 

τῶν αἰσϑήσεων ἀγάπησις." ae οὖν φύσει ὀρεγόμεϑα τοῦ γινώσχειν χαὶ 

χατὰ φύσιν Ἔν q ἔφεσις αὕτη Fee ὡς χαὶ τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ λογί- 
᾿Ξ { ae Mi = a τες = , C \ a) > asd ! ὕξσϑαι, εὐλόγως χἂν χεχμηκότες ὦμεν, ΡΠ} υεϑα πρὸς τὴν ἀντίληψιν 

, s) wv ΄ 

τοῦ ἀγνοουμένου" τοιαῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ χαινὰ χαὶ A τ ee 
ar 68 30 ott, TIS τούτων a Udhhov G& ἀντιλήψεως χαὶ γνώσεως, φύσει 

ὀρεγόμεϑα. ἢἣ τοιαύτη ὃὲ ὄρεξις χαὶ ἔφεσις μαλάσσει χαὶ ἀσϑενῇ τὸν 

χόπον τοῦς χαὶ οἱονεὶ ἀνεπαίσϑητον χαὶ ἀπάγειν ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ χαινὰ 15 

ἐνεργείας οὐ συγχωρεῖ. χαὶ sidov ἐγώ τινας τέλειον ἀσϑενεῖς, τινὰς δὲ 

χαὶ χαταχύπους ἔχ τινῶν ὄντας πράξεων ἀόχνως βαδίζοντας χαὶ uct’ ἧδο- 

ξ = 35 vis ἐπὶ τὴν τῶν λεόντων ϑέαν [xat βαδίζοντας]. οὕτω τὴν πρ 

4 ἐχχενοῦσϑαι B: éxxevodpev a 7 τοῦτο B: τούτου a an ἡμῶν ἀπορρεύση B: 

ἀποῤῥεύσοι a 9. τρεχόντων ὁρώντων a 10 ἐνεργούντων B: τί ἐνεργούντων a 

11 «ai B: om. aet Aristoteles 12 rhesis usque ad ἡδονὴ ἀμαυροῦται (p. 1175210) a 

16 αἴτιον B: αἰτίαν a 18 τινὰς B: καί τινας a 24 Meta τὰ φυσιχά] Α 1 p. 980221 

25 ἣ B et Arist.: om. a 34 χαταχόπους)] χατὰ κόπους Ba 35 χαὶ βαδίξοντας Ba: 

cancellavi . 
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παρημελημένως. τὰ μὲν οὖν πρῶτα, τουτέστιν ὅταν πρώτως φανῇ. παρα- 172v 
ΓΦ 

χέχληται χαὶ ἐπισύρεται χαὶ σπεύδει πρὸς αὐτὰ ἢ διάνοια μὲν πρὸς τὰ 

διανοητά, ἣ δὲ αἴσϑησις πρὸς τὰ αἰσϑητά, ἔπειτα ὃξ οὐ μετὰ διατάσεως 
χαὶ συντονίας. ἀλλὰ ἀσϑενῶς χαὶ παρημελημένως. ὡς ἤδη γνῶσιν χαὶ χατά- 
ληψιν ἔχοντες τῶν πραγμάτων. διὸ χαὶ 7 ἡδονὴ ἀμαυροῦται. εἴρη- 

ται γὰρ ὅτι ὁποῖαι dy wow at ἐνέργειαι. τοιαῦται χαὶ at ἐπ᾽ αὐταῖς 
ἡδοναί, 

ρ. 1175210 ᾿θρέγεσϑαι δὲ τῆς ἡδονῆς οἰηϑείη τις ἂν ἅπαντα ὅτι 

Ἐπεὶ 4 ἡδονὴ χωρὶς ἐνεργείας εἶναι οὐ δύναται, χαὶ ὅπου ἡδονή, 
πον ει α: ἐν ng  χοδυ κι ἐν OY κ ϊ μόκν τος ἐχεῖ ἐξ ἀνάγχης χαὶ ἐνέργεια (ἔστι ὃὲ ἢ ζωὴ τς: a), φύσει τῆς ἡδονῆς 
ὀρεγχόμεϑα ὡς συνεπιφερούσης τὴν ἐνέργειαν, ἤτοι τὴν ζωήν. ζωὴ δὲ ὅτι 

a} i | i | 

ψυχή ἐστι, πάντες ἴσμεν. ζῆν yap λέγομεν ὅσα πέφυχεν ἐξ ἑαυτῶν 

τρέφεσϑαι χαὶ yevvay ὅμοια Eavtoiss ζῷα ὃὲ λέγομεν τὰ πρὸς τῷ τρέ- 
Ἁ 

a 2 a Φ oOo? @- R a φ 8 ρεσϑαι ἐξ ἑαυτῶν χαὶ γεννᾶν ὅμοια χαὶ αἴσϑησιν ἔχον i ε 
νεσϑαι χαὶ iy ἀπὸ ΩΣ 77 ψυχὴ ἄρα. ζωή. ὃείξεις δ᾽ av τις τὴν ψυ- 
χήν. Fro τὴν ἔν; ἐνέργειαν οὕτως. ἐχεῖνά φαμεν ζῆν, οἷς ἂν παρῇ 

- + “ Og NN ἘΞ ΠΝ ΓΙᾺ 
ψυχή, ὥσπερ νεχρὰ χαὶ ἄζωα, otc οὐ πάρεστι ψυχή. εἰ δὲ τοῦτο, ψυχὴ 
χαὶ ζωὴ ταὐτά ἐστιν. ἔστι 6& ψυχὴ ἐντελέχεια ἢ πρώτη σώματος φυσι- 

~ ~ > ΄ » ΄ Ὁ / 

χοῦ Opyavixod, δυνάμει ζωὴν eyovtos,. ἢ δὲ ἐντελέχεια ἐνέργεια. ἢ ζωὴ 
wv > 4 > \ δι Ἁ ) > \ =e »» = \ 5 2 , Ἐν ’ ’ 

ἄρα ἐνέργεια. ἀλλὰ δὴ χαὶ χατ αὐτὸ τὸ ζωτιχὸν ἰδίωμα re τίς 
4 

ἐστιν, οἷον yap ζέουσά τίς ἐστιν οὐσία χαὶ ἀεὶ ae ovoa δυνάμεις Cw- 

τιχάς. τὸ ὃὲ οἷον Céew χαὶ ἀναβλύζειν χαὶ ἀναπέμπειν ἀπὸ ΠΩΣ 

ἐστί. χαὶ διὰ τοῦτο ἑχάστῳ τῶν ζῴων εἰσὶν οἰχεῖαι χαὶ χατὰ φύσιν ἐνέρ- 

γεῖαι διὰ τὸ χαὶ τὰς ζωὰς διαφέρειν, ἀφ᾽ ὧν at δυνάμεις χαὶ ἐνέργειαι. 

χαί εἰσιν ἀνθρώπων τινὲς ἐνέργειαι χατὰ τὴν ἀνϑρώπου γινόμεναι ζωὴν 

χαὶ φύσιν. αὗται δέ εἰσι τὸ ἐπιστρέφειν ἐντὸς ἀπὸ τῆς τῶν ἔξω πτοίας 
χαὶ εἰς ἑαυτόν, τὸ ἐξομοιοῦν ἑαυτὸν τοῖς χρείττοσι, τὸ ὁλιχῶς ἀντέχεσϑαι 

6 ππου ἡ νὰ γιό- 
. 

ξεναι χατὰ τὴν τοῦ ἵππου φύσιν, οἷον τὸ συντόνως χαὶ εὐψύχως ϑέε γι, χαὶ 

τῶν ἀεὶ μενόντων. τὸ ζῆν ΩΣ ὁμοίως εἰσὶ χαὶ 

χυνὸς χατὰ τὴν τοῦ χυνός, χαὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ζῴων. ἀλλὰ τὰ μὲν 
wy ~ ΄ en ~ ε fare ΟῚ > 
ἄλλα τῶν ζῴων χατὰ φύσιν ζῶντα τῶν χατὰ φύσιν ὡς ἐπίπαν οὐχ ἐχπίπ- 

~ ΄ > ’ \ 

Tél, πρὸς αὐτὰ χαὶ μόνα τὰ χατὰ φύσιν τῆς φύσεως ποδηγούσης χαὶ 
a uv x ΄ ~ Ν ‘ 354? ba) υνηδὲν ἄλλο. ὁ δὲ μὴ διαστραφεὶς ἡμῶν λόγος μηδὲ χαχωϑεὶς ἀλλ΄ ἀδιαλώ- 

ΠῚ ~ c , \ \ ¢ ~ > oA 

Papas μεμενηχὼς χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ εἰς ἑαυτὸν νεύων χαὶ THY ἑαυτοῦ ἀγλαΐαν 
~ 5 / ~ \ os 

τοὺς λόγους ἑχάστου τῶν ὄντων ἀναϑεωρεῖ χαὶ ἐνεργείας ἐνεργεῖ χαϑαρὰς 
, a \ 

OUT t lens Ge Ov < [0] χαὶ Geuvas, χαὶ περὶ ταῦτα χαὶ ἐν τ ργεῖ: ἃ xa 
~ ~ ᾿ ~ 4 /, ABER \ 

ἀγαπᾷ, οἷον ὃ μὲν μουσιχὸς τῇ ἀχοΐ περὶ τὰ μέλη. λέγει GE μουσιχὸν ὮΝ 

x e ἜΝ a + as 
τὰ ---πρῶτα B: τὸ --- πρῶτον a ὃ διατάσεως Β: διατάξεως a 8 ἅπαντα 

20 

45 

B: 

ἅπαντας a et Aristoteles ὅτι Ba: ὅτε Aristoteles 9 rhesis usque ad αἱρετὸν ὄν 

(p- 1175418) a 37 ἐν τούτοις Ba: τούτοις Aristot. 
᾿ 3 ee 9 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 2 
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10 

τῷ σι 

30 

τῇ ἀχοῇ τὸν ἀλόγως yemienay τοῖς Bene τοῖς ὀργάνοις (τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶν 172ν 

ἅπας ὃ τῆς σκηνῆς) χαὶ χαίροντα τοῖς ἐχ τῶν τοιῶνὸς φϑόγγων ἀποτελου- 
fa ἐμμελέσιν ἤχοις, phones δὲ λέγει τὴν διάνοιαν τὸν εἰδότα τοὺς 50 

ονιχοὺς λόγους, οἷον ὅτι ἥδε ἢ ἁρμονία ἢ διὰ pide ἐστὶ χαὶ αὕτη OU 
‘ 

ἢ διὰ πασῶν. διττὸς οὖν ὁ μουσιχὸς ὅ τε τοὺς λόγους εἰδὼς χαὶ ὁ χρώ- 

ὑενος τοῖς ὀργάνοις. ὃ μὲν οὖν υμουσιχὸς τῇ ἀχοΐ ἐνεργεῖ περὶ ταῦτα, ὁ 
\ BY ~ 

bb φιλομαϑὴς περὶ τὰ μαϑήματα, ὃ 6& ἀριϑυνητιχὸς περὶ τὴν τῶν ἀριϑμῶν Ξ CLA js περ δι ᾿ 9} το, Ὁ OF pu [TAOS ρ af τ ρ υ 

- Ὁ 5 ‘~~ oO Ζ , “OL τῶν τοῖς ἀριϑμοῖς συμβεβηχότων ee) “OL ἁπλῶς ἕχαστος ᾧ χαίρει. 
ι ~ ε a ~ ΄ - 

περὶ ἐχεῖνη ἐνεργεῖν ἐπείγεται" 7, δὲ ἑπόμενη ἡδονή. ἅτε οἰχεία οὖσα, 
τελειοῖ τὴν | ἐνέργειὰν χαὶ τὴν ζωήν, ἧς ὀρέγονται. τοῦ μὲν γὰρ ἐφιε- 173r 

4 

‘ 

ov ζῆν peels ὥς τὴν τοιαύτην ζωὴν τελειοῖ ἢ μουσιχή, τὴν ὃς γεωμε- 
2 ‘ s x Cie 2 >) " ame RCA ΄ E24 Qh > ΄ we = ‘ and / 

τριχὴν ζωὴν χαὶ ἐνέργειαν 7 ἐπ᾿ αὐτῇ ἡδονή, τὴν GF ἀρίστην χαὶ εὐδαί- 

μονα τὸν ἢ ἐπ᾽ αὐτῇ ἡδονή. πρὸς τοῦτο γὰρ ὁρῶν, ταῦτα πρηπυσαρα γύ- 
i 

- σ δεν , Won ao ας da + δ PB Ar 

εται χαὶ TO έγει, ἵνα OLA TOUTWY συναςζῃ, τι ἢ εὐδαίμων ζωὴ ἐνεργξια 

a 
~ Cd ~ ¢ sf leg ~ 

οὖσα τελειοῦται ne τῆς οἰχείας ἥδονῆς. αἱρετὸν οὖν τὸ οὕτω ζῆν, οἷον ὃ 
δὼ > Γ ~ ΄ 

αουσιχῶς 7, γεωμετρικῶς 7 εὐδαιμόνως. χαὶ τελειοῖ τὴν τοιαύτην ζωὴν 
΄ / ς x 5 ~ ~ ‘Vp ~ 

ἡ οἰχεία anova ἔστι δὲ τὸ τελειοῖ ταὐτὸν τῷ. αὔξει χαὶ βεβαιοῖ χαὶ 

μοηνιμώτερον “AL χρονιώτερον ἀποτελεῖ. 

Ρ. 1118118 Πότερον δὲ διὰ τὴν ἡδονὴν αἱρούμεϑα τὸ ζῆν 7 διὰ 
hy 4 

τὴν ἡδονήν, ἀφείσϑω. 

ἜΣ ΄ ΟΞ aN fe \ \ cD = 

χει μέν τινα πειϑῶ τὸ λέγ fev, ὅτι τὸ ζῆν αἰ που απὸ διὰ τὴν ἢδο- 15 

γήν. εἰ Ὧν τὸ ζῆν ἐγεργεία, ἢ δὲ ἡδονὴ τελειοῖ ταύτην, τὰ δὲ πρὸ τοῦ ͵ 

\ > ~ ,ὔ’ ιν ΄ » . 

τέλους ἄλλον αἱρούμεϑα διὰ τὸ τέλος χαὶ οὐ τὸ τέλος διὰ τὰ πρὸ αὐτοῦ 

(τὰς (20 φαρμαχείας χαὶ χαύσεις χαὶ τουὰς διὰ τὴν ὑγίειαν αἱρούμεϑα. 
\ > τ (2 5 σ coe τέλος οὖσαν. χαὶ οὐχ ὑγιαίνειν βουλόμεϑα, ἵνα φαρμαχοποτῶμεν χαὶ τομὰς 

\ / ΄ τ > το, EAN, X 4 ~ | Aa 4 ~ ae 

χαὶ xabcsts ὑπομένωμεν)" εἰ οὖν ἢ ἥδονὴ τέλος τῆς ζωῆς, τοι τῆς ἐνερ- 
/ NSF Ἃ = ΄ ry δῷ Gedy hy 2 ~ ΄ ~ Ων ἜΣ 3 >? pe | 

yetac, δόξειεν ἂν χάριν τῆς ἡδονῆς ἡμᾶς αἱρεῖσϑαι to ζῆν. ἀλλ οὐχὶ 
- Ny \ co ΄ 35 ἡ - ΄ \ ~ o > \ ~ e cn. \ 

τοῦτο διὰ τὴν ἥδονήν. ἀλλὰ ῥητέον πρὸς τοῦτο, ὅτι εἰ μὲν FY Ἢ ἡδονὴ 2 

τέλος τῆς ἐνεργείας. Ws H οἰχία τῆς οἰχοδουνήσεως χα ὑγίεια τῆς ὑγιᾶν- 
| | 9 i | teed 1 

~- 
> 

~ » \ ~ Ἃ 

σεως χαὶ τὸ αἷμα τῆς ἐξαιματώσεως χαὶ τὸ βρεφῆς τῆς γον. ἦν ἂν 
ἢ ἐνέργεια χαὶ τὸ ζῆν ey τῆς δονῆς, xat mippaley ἂν τὸ ζῆν διὰ 

x o> ΄ 5 Ἃ 

τὴν ἡδονήν. ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔστι τέλος, ἀλλ᾽ οἷον τέλος, ὡς εἴρηται, οὐχ ἂν 
~ > 

εἴημεν αἱρούμενοι τὸ ζῆν διὰ thy ἡδονὴν ἀλλὰ μᾶλλον ταύτην διὰ τὸ ζῆν. 
\ 5 Vv i c ca x , ΤΟΝ \ X \ 4 o 

ὅτι ὃὲ οὐχ ἔστιν ἁπλῶς ἢ ἡδονὴ τέλος, δῆλον. τὰ μὲν γὰρ ᾿τέλη ὕστερον 
΄ ~ > > \ ~ ΄ τος > , ς >? οι \ 

STUY LVETAL TALS SVEPYELALS χαι TALS YE SGEGLY, WY εἰσι τέλη; Ἢ ο θην τῷ or 

Gum σύνεστι τῇ χατὰ φύσιν ἐνεργείᾳ. ὅτι μὲν οὖν od τὸ ζῆν διὰ τὴν 
\ σ \ > , Det e ~ σ ὌΝ ~ 

᾿δονὴν χαὶ ὅλως τὰς ἐνεργείας δι᾿ αὐτὴν αἱρούμεϑα, δῆλον. ὅτι δὲ μᾶλλον 

ὃ τὸν εἰδότα Β: τῶν εἰδότων ἃ ὃ διττὸς Β: διττῶς ἃ 9. ἐνεργεῖν Β: χαὶ ἐνερ- 

γεῖν ἃ 15 πρὸς Β: πρὸ ἃ 19 αἱρούμεϑα τὸ ζῆν Β: τὸ ζῆν αἱρούμεϑα a et 

Aristoteles 20 rhesis usque ad δὴ ἡδοναί (1175428) a 31 ἡρούμεϑα B: αἱρού- 
> peta a 06 ἅμα B: om. a 



»> 
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af 

τὴν ἡδονὴν διὰ τὰς aa γείας χαὶ 
@ oO 

ὧν Q- 

x“ ἄν τις πιστεύσειε: χαὶ πρῶτον τῶν χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν. εἰ γὰρ 
χαὶ ὅτι μάλιστα ἡδεῖαί εἰσιν αὗται, ἀλλ᾿ οὐ τῆς ἡδονῆς ἕνεχα σπουδάζον- 
ται. πολλὰς γὰρ τῶν χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργειῶν αἱρούυεϑα, χαΐτοι λύπης χαὶ 

πόνων αἰτίας οὔσας, ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ τὴν ἀνδρείαν ἐνεργειῶν. χαίτοι 

ἔδει ταύτας μισεῖν χαὶ φεύγειν, εἰ τὰς ἐνεργείας χάριν τῆς ἡδονῆς ἡρού- 
usta, χαὶ ἐχ τοῦ ἐναντίου πᾶσαν ἐνέργειαν υ. μετα Bana tins ἐνεργεῖν, Ἢ ἔπε- 
ται δονή. ἀλλὰ τίς ἄν, εἰ μὴ μαίνοιτο, πράττειν ἂν χαὶ ἐνεργεῖν ἀνά- 

σχόιτο, οἷς OQ QL πονται τῶν ἡδονῶν at αἰσχρόταται; ὥστε ἐὰν μὴ at xa’ 
> Ἁ > ΄ c , Ἃ \ 4 -ν oa 2 ΄ > \ ~ 

ἀρετὴν ἐνέργειαι aipetat, χἂν μετὰ λύπης ὦσιν, ἥτις ἐναντία ἐστὶν τῇ 
ἡδονῇ, at δὲ ἡδοναὶ οὐδέποτε αἱρεταὶ αἱ μετὰ τοῦ ἐναντίου τῇ ἀρετῇ, 

" [4 2 > σ \ aN \ \ \ ? > Ἁ 

ἥτις ἐστὶν ἢ xaxta, ὃ λον ὅ ὅτι τὰς ἡδονὰς αἱρούμεϑα διὰ τὰς χατ᾽ ἀρετὴν 
2 / > \ 9)? > \ ~ , > > [4 ΄ 

ξενεργξιας. ξπξι ὁ ETL ταις τοηιᾶαυταις ἐνέργε' OLS ἡδηνὴ 1 Ξγγίνεται. τρόπον 

’ 

τινὰ αἱρούμεϑα χαὶ τὰς ἐνεργείας διὰ τὴν ἡδονήν. saat υὲν γὰρ ἐχεί- 

vas αἱρούμεϑα, κατὰ συμβεβηχὸς δὲ dv αὐτὰς χαὶ τὰς ἐ ΐ 
ἀλλὰ χαὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἜΤΕΙΝΕ ἴδωμεν τὸ συμβαῖνον. ποτέρου χρυ 

ἡ φύσις ἡμῖν εὐθὺς γινομένοις δέδωχε τὴν ἐνέργειαν, διὰ τὴν ἡδονήν; ἢ 
‘ 

°° AY ca \ \ Ἁ > ees Vv Ἃ ͵ > \ ~ 

τὴν Ἢ GOVT Ola τὴν ξνεργξιαν: SLTOLUEY ἂν γνώριμον εἰνᾶι τὴν Ἡθονὴν τοις 

3 4 ΡΝ AL a eee RN σεως 020600 σ On 
Wats Ola τας EVE ξργξιας ὑπο τ is φύσεως οξοοσύῦαι. LVA GWOYTAL χαὶ ΒΤ, 

Ἁ / 

wo 
~ 

i 
InN , i 4 > Ἁ ἘΦ ΕΣ 4 zx σ Τὰ £ S55 =f} = my ἀδύνατον 6: σώζεσϑαι εἰ μὴ τρεφόμεϑα: ὅπως οὖν τρεφώμεϑα, παρὰ τῆς 

~ ~ Cp ΄ > 

φύσεως ἔσχομεν τὴν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς ἡδονήν, Or ἣν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς 
ἡδονὴν ζητοῦμεν τὴν τροφὴν μὴ παροῦσαν χαὶ παρούσῃ χρώμεϑα. ζη- 

~ », C9 >\ Ὁ , τοῦμεν ἄρα τὴν ἡδονήν, ἵνα ae τὸ ὃὲ τρέφεσϑαι ἐνεργεῖν ξπτ χάριν 

ἄρα τῆς = eis αἱρούμεϑα τὴν ἡδονήν. χαὶ ὅλως ἄτοπόν ἐστι τὸ λέγειν 
~ 

τρέφεσϑαι ἡμᾶς μὴ ὡς ΠΡ χαὶ ζησομένους. ἀλλ᾽ εν τῆς ἢδο- 

γῆς τῆς ἐπ᾽ τοῖς ἔχομεν οὖν παρὰ τῆς φύσεως τὴν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς 
ἡδονήν, ἵνα ov αὐτὴν ξένον τὴν τροφήν, τὴν δὲ τροφήν, ἵνα τρεφώμεϑα 

χαὶ τρεφύ; μενοι σωζώμεϑα χαὶ ζῶμεν χαὶ ἐνεργῶμεν. ἀλλὰ χαὶ 

ζῆν ape ιά τίς ἐστιν. ἣ ἡδονὴ ἄρα διὰ τὴν ἐνέργειαν χαὶ οὐχ ἔμπαλιν. 
ἀλλὰ χαὶ τὴν ἐπιγινομένην τοῖς ἀφροδισίοις ἡδονήν, εἴ τις φυσιχῶς ἐξετά- 

Cet, οὐχ ἄλλου χάριν εὑρήσει παρεσπαρμένην ἣ τῆς τεχνοποιίας. ὅπως ὑπὸ 

τῆς ἡδονῆς παραπεμπόμενα τὰ ζῷα uh ὀχνῇ πρὸς τὸν συνδυασμόν, ὃς 

αἴτιος τῆς χατ᾽ εἶδος τοῖς ζῴοις διαμονῆς. εἰ δὲ φανερῶς ἐπὶ τούτοις τοῖς 

ζῴοις γίνονται af ἡδοναὶ τῶν ἐνεργειῶν χάριν, χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δηλονότι 
τῶν χατὰ φύσιν ἐνεργειῶν εὔλογον οὕτως ἔχειν. ἀλλὰ περὶ τῆς ζητήσεως, 
φησί, ταύτης ἀ epee φαίνεται δ᾽ οὖν SED et ταῦτα, χαὶ οὔτε τὸ 

χατὰ φύσιν ζῆν χαὶ ἐνεργεῖν χεχώρισται τῆς ἡδονῆς avd? ὑ ἡδονὴ τού- 
των. ὅϑεν δοχοῦσι χαὶ τῷ εἴδει διαφέρειν. τὰ γὰρ Et [- 

= 

~ 5 ~ [enh | 

- 

ΜΆ c ᾽ ς / ΡΝ: Cc — = ἐξ p ee Στ να 

εἴδει ὑφ ive wets se τελειοῦσϑαι. τῶν elie 

563 

τὸ ζῆν διώχομεν, ἐχ τῶνδε μᾶλλον 1736 

40 

45 

50 

τέρας εἶναι 178ν 

6. 7 ἡρούμεϑα Vat. 320: αἱρούμεϑα Ba 9 αἰσχρόταται B: αἰσχρότητες a 10 ἐστὶν 

ἐναντία ἃ 10 ποτέρου χάριν Β: πότερον γὰρ ἃ 18 εἶναι τὴν B: εἶναι τὸ τὴν ἃ 

21 ἔσχομεν Β: ἔχομεν ἃ 28 σωζώμεϑα Β: ζητώμεδα a 32 ὀχνὴ Β: ὀκνεῖ a 
NM 

0“ 
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τῷ εἴδει. ὅθεν φησί, τουτέστιν ex τοῦ Beet al. τὰς ἡδονὰς ταῖς a I73v 
tats χαὶ ἅμα σὺν αὐταῖς εἶναι χαὶ μὴ εἶναι. ὅτι 6& τὰ ἕτερα τῷ εἴδει 

by’ ἑτέρων τελειοῦνται, οὐχ ἀν: τίς γὰρ ἀγνοεῖ ὅτι ἄλλη μέν ἐστιν 

ἡδονή, ἡ χαίρει 6 οἰχοδομῶν, χαὶ ἑτέρα, ἣ γέγηϑεν 6 μουσικός; ὅτι δὲ 
5 χαὶ at ἐνέργειαι ἕτεραί εἰσι. χαὶ τοῦτο Τα εἴπερ αἱ μέν εἰσιν aipe- 5 

ταί, αἱ δὲ φευχταί. τὰ ὃὲ αἱρετὰ χαὶ φευχτὰ ἕτερα τῷ εἴδει. ἔξουσι τοί- 
νυν αἱ ἡδοναὶ τὴν αὐτὴν ταῖς ἐνεργείαις πρὸς ἀλλήλας διαφοράν. εἰ δὲ 

τοῦτο. οὐχ ὁμοειδεῖς εἰσι πᾶσαι at ἡδοναί. εἰπὼν δὴ ὅτι τὰ ἕτερα by’ 
“4 τέρων τελειοῦνται, πιστοῦται τοῦτο xal ἀπὸ τῶν φυσιχῶν χαὶ ἀπὸ τῶν 

10 τεχναστῶν. ἄλλο γὰρ τέλος τῆς τοῦ φυτοῦ γενέσεως χαὶ ἄλλο τῆς τοῦ 

ζῴου, ὅτι χαὶ αἵ γενέσεις ἕτεραι. τῆς μὲν γὰρ τῶν ὅτ γενέσεως τέλος 
τῶν ζῴων τὰ ζῷα, τῆς δὲ οἰχ eel ἢ otxta 10 

γίεια. ὡς οὖν τῶν γενέσεων τὰ τέλη ἕτερα, οὕτως 

an 

αὐτὰ τὰ φυτὰ χαὶ τῇ 
χαὶ τῆς ὑγιάνσεως ἣ 

\ \ > > ΩΣ Pen) 7 . 2 BO ΤῊΣ; ΤΩΣ 

χαὶ τὰ οἷον τέλη τῶν ἐνερ eee ἕτερα. ἄλλη γὰρ ἡδονὴ τῆς νοερᾶς ζωῆς 
2 

15 τῷ clOst χαὶ ἑτέρα τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσεως. 

ρ. 11τὅ199 Φανείη δ᾽ ἂν τοῦτο χαὶ éx τοῦ συνῳχειῶσϑαι τῶν ἣδο- 
ῳ 

νῶν ἑχάστην τῇ ἐνεργείᾳ ἣν ἔλθ τε, 

Td μὴ ὁμοειδεῖς εἶναι πάσας τὰς ἡδονὰς ἀλλά τινᾶἄς τισιν ἀνομοειδεῖς, 
φησί, φανήσεται χαὶ ἐχ τοῦ οἰχείας εἶναι τὰς ἡδονὰς ταῖς ἐνεργείαις, ἐφ᾽ 20 

20 αἷς γίνονται. τὰ δ᾽ οἰχεῖα ἐξ ἀνάγχης συνδιαιροῦνται τοῖς ὧν εἰσιν οἰχεῖα. 

εἰ οὖν αἱ ἐνέργειαι Serene χαὶ ἀνοημοειδεῖς, χαὶ at οἰχεῖαι αὐτῶν ἡδοναὶ 
- ΄ 

διάφοροι χαὶ ἀνομοειδεῖς, ὅτι ὃὲ ἑχάστῃ τῶν ἐνεργειῶν ἐστί τις οἰχεία 
ἡδονή. ἥτις χαὶ τελειοῖ αὐτήν, ὄχλον ἐχ τοῦ συναύξεσϑαι τὰς ἐνεργείας 

ταῖς ἡδοναῖς. 7 γὰρ ἐπὶ τῷ γεωμετρεῖν oa συναύξει τὴν χατὰ τὴν γεω- 
25 ὑετρίαν ον χαὶ ἢ ἐπὶ τῷ χιϑαρίζειν τὴν χιϑαριστιχὴν ἐνέργειαν. οἷον 

ἂν μὲν ὦσιν αἱ ἐνέργειαι τῷ μὲν ἀριϑμῷ ἕτεραι, τῷ ὃὲ εἴδει αἱ αὐταί, χαὶ 2% 

ἡδοναὶ δηλονότι τῷ μὲν ane stow ἕτεραι, at αὐταὶ δὲ τῷ ε 

δὲ ὦσι χαὶ τῷ ἀριϑυῷ χαὶ τῷ εἴδει αἱ ἐνέργειαι το χαὶ αἱ ἡδοναὶ 
χατ᾽ ἄμφω ἕτ ae εἰσιν. ὅτι δὲ συναύξουσι τὰς οἰχείας ἐνεργείας αἱ ἣδο- 

, 
om 

, an~ ~ 5 

30 vat, δῆλον. μᾶλλον γὰρ γεωμετριχὸς γίνεται ὃ χαίρων τῇ γεωμετρία xat 
ἄλλον μουσιχὺὸς ὃ χαίρων τῇ μουσιχῇ τῶν μὴ χαιρόντων αὐταῖς, ὥστε 

ἐπεὶ συναύξουσι τὰς οἰχείας ἐνεργείας αἱ Foovat, ὠχείωνται ταύταις. τὸ 
\ \ rere f aXe SNe (pee 5 Ve 

γὰρ μὴ οἰχεῖον λυπηρόν, τὸ ὃὲ ἐπίλυπον φϑείρειν, οὐχ αὔξειν πέφυχεν. 30 

= yA ial ~ ~ ~ > ¢ 

p.1175>1 Ἔτι δὲ τοῦτο μᾶλλον φανείη ἂν ἐχ τοῦ τὰς ἀφ᾽ ἕτέ- 

35 ρων ἡδονὰς ἐμποδίους ταῖς ἐνεργείαις εἶναι. 

kT. ’ ~ ed ‘ > 3} ΄, ΄ 5 5 >) Vvy5 co \ 

[o μὴ πᾶσαν ἡδονὴν εἶναι οἰχείαν πάσῃ ἐνεργείᾳ GAN ἄλλην ἡδονὴν 

17 rhesis usque ad τῷ εἴδει (p. 117561) ἃ 19 φησι B: ὑπάρχειν a 91 τῇ μουσιχῇ Vat. 

920: αὐτῇ Ba αὐταῖς Vat. 320: αὐτῇ Ba o2 otxetag B: om. a 94. τοῦτο μᾶλλον 

φανείη ἂν B: μᾶλλον τοῦτ᾽ ἂν φανείη a et Aristoteles Ὁ rhesis usque ad αὐτὸ δρῶσιν 

(p. 117513) a \ 
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συνῳχειῶσϑαι ἄλλῃ eve ep γεΐᾳ χαὶ διὰ τοῦτο ἀνάγχῃ ὁμοίως ταῖς ἐνεργείαις 173v 
‘ / 3 4 ae μι , 3 ~ \ ? ~ 

χαὶ ταύτας ἀλλήλων xat’ εἶδος διαφέρειν δῆλόν ἐστι πρῶτον μὲν 2x τοῦ 40 
? ve ΄ vs 5 

μὴ δύνασθαι τὴν ἐπ΄ ἄλλῃ τινὶ ἐνεργείᾳ ἡδονὴν ἐπ’ ἄλλῃ τινὶ ἐνεργείᾳ 

γενέσϑαι: τῷ γὰρ σωφρόνως ζῶντι χαὶ χατὰ σωφροσύνην ἐνεργοῦντι χαὶ 

5 τὰ σωφρονιχὰ πράττοντι οὐχ ἐπιγίνεται τῇ αὐτοῦ τοιαύτῃ ἐνεργείᾳ ἢ ἐχ 
ῃ 

τοῦ ἀχολασταίνειν ἡδονή: ἀδύνατον γὰρ τὸν σωφρόνως ζῶντα ἥσϑῆναι τὴν 
τοῦ ἀχολάστου ἧἥδονήν, χαὶ ὅλως τὸν μὴ προσομιλοῦντα γυναιχὶ τὴν τοῦ 

τ eine vance ὥστε ἄλλη μέν ἐστιν ἡδονὴ ἢ συνῳχειωμένη τῇ τοῦ σώ- 
>) φρονος ἐνεργείᾳ χαὶ ἄλλη ἢ τοῦ ἀχολασταίνοντος" εἰ δὲ μὴ ἦσαν αἵ ἡδοναὶ 45 

10 ἕτεραι ὥσπερ χαὶ at ἐνέργειαι GAN αἱ αὐταί, τί τὸ χωλῦον ἣν τὰς μὲν τοῦ 

αἀχολάστου ἐνεργείας φεύγειν τὸν σώφρονα ὡς φευχτάς, τὰς δὲ ἡδονὰς διώ- 
΄ \ 3 ~ Vv 

χειν ὡς TAS αὐτὰς αὐταῖς οὔσας χαὶ ὁμοειδεῖς ταῖς τῶν σωφρόνων ἡδοναῖς: 

πρῶτον μὲν δὴ ἐχ τούτου δῆλον, ὅτι ἐχάστῃ ἐνεργείᾳ συνῳχείωταί τις ἢδο- 

νὴ χαὶ ὅτι διαφέρουσιν πλληνον ἐπίσης ταῖς ἐνεργείαις. δεύτερον δὲ ὃ χαὶ 

OF 

2 | nt v ‘> x 15 αὐτὸς ᾿Αριστοτέλης λέγει 2x tod τὰς ἐπ᾽ ἄλλαις ἐνεργείαις ἡδονὰς ἐμπο- 
Die τ ο΄ 5. 4 4 ΄ \ , o ΄ 3. “ὦ 
δίζειν τὰς ἐπ᾽ ἄλλαις γινομένας. οἵ fen φίλαυλοι. ὅταν ἀχούωσιν adhody- 50 

, - ΄ 

TOS τινος, οὐ eee τῷ τότε εἰ τύχοι μυϑολογοῦντι, ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον 

φεύγουσι τὴν ἀπὸ τοῦ autokey (οῦντος ἡδονὴν ὡς ἐμποδίζουσαν τῆς ἀπὸ τοῦ 
αὐλεῖν νὴ; panes δὴ χαὶ ἔμπαλιν ot iphoto αἀνίλλονται χαὶ ἀηδῶς 

20 διάχεινται πρὸς τὴν Ex τοῦ αὐλεῖν ἐγγινομένην ἤδογὴν τοῖς χαίρουσιν αὐτῇ. 
εἰ οὖν ἢ γινομένη ἐπὶ τῷ αὐλεῖν ἡδονὴ ἐμποδίζει τὴν γινομένην ἐπὶ τῷ 

φῶ τς γ΄ \ leg 5 / a~ σ Ω͂ , 5 \ >| δ 

τηγεῖσϑαι μύϑους χαὶ αὕτη ἐχείνην, δῆλον ὅτι ἕτεραί εἰσι χαὶ ody ὅμοει- 
we vy ς ~ ΄ Ns ΄ - 

δεῖς, ὥσπερ | χαὶ ἡ αὔλησις χαὶ ἡ τῶν μύϑων διήγησις, ἐφ᾽ αἷς af [14- 
ἐν ναί. ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ φϑαρτιχὰς ἀλλήλων εἶναι, πιστεύσειεν ἄν τις ὡς 
Ux εἰσιν ὁμοειδεῖς. ὁμοίως δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει; ὅταν 

ua περὶ δύο ἐνεργῇ᾽ χαὶ ὃ ἀχούων αὐλοῦντος χαὶ μυϑολογοῦντος περὶ 

bo ἐνεργεῖ. εἰ γὰρ νῦν δύο τινὲς ὄντες, 6 μὲν αὐλῶν. ὃ δὲ υύϑους διε- 

ξιών, ἄλλος δέ τις τρίτος ἀχούων eae οὗτος ὁ ἀχούων περὶ δύο 5 
> \ y ~ σ΄ δ) τὺ Ὁ \ ον led € 

ἅμα ἐνεργεῖ. ἀλλὰ χάν τις νῦν ὅτε ὁρᾷ τόδε τι χαλὸν ὃν ἅμα χαὶ χιϑα- 

80 ρίζοντος ἀχούῃ; περὶ δύο χαὶ οὗτος (Zum) ἐνεργεῖ. χαὶ ἐπὶ τούτου δὴ εἰ 

μᾶλλόν ἐστι φιλόχαλος 7 φιλόμουσος ἢ ἀπὸ τοῦ δρᾶν τὸ χαλὸν ἐγγινομένη 

ἡδονὴ ἐχχρούει χαὶ ἀπωϑεῖται τὴν ἐχ τῆς χιϑαρίσεως ἡδονήν. ὥστε ἑτέρα 

ἐστὶν ἣ ἐπὶ τῇ apenet ἐγγινομένη χαρὰ τῆς ἐπὶ τῇ χιϑαρῳδία χαρᾶς" xdv 

μὲν βραχύ τι διαφέρωσιν ἀλλήλων αἱ ἐνέργειαι, βραχὺ διαφέρουσι χαὶ αἱ 

ἕξουσι τὴν διαφο- 10 35 ἀπ᾿ αὐτῶν ἡδοναί, εἰ δὲ μαχρῷ διαφέρουσιν, ἀνάλογον ἕ 

ρὰν χαὶ αἱ ἥδοναί. ἐχχρούει οὖν ἢ μᾶλλον ἡδίων ἐνέργεια τὴν ἧττον 

ἡδεῖαν οὕτως, ὥστε μηδὲ ϑέλειν τὸν φιλόμουσον ἀφορᾶν εἰς τὸ χαλὸν ἡ 
τὸν φιλόχαλον χαταχούειν τοῦ χιϑαρῳδοῦντος. τοῦτο ὃὲ πάντως συμβαίνε: 

5 τῇ B: τοῦ ἃ 10 αἱ ἐνέργειαι B: ἐνέργειαι ἃ 18. 19 ἐμποδιζούσης τῆς --- ἡδονῆς 

Β: ἐμποδίζουσαν τὴν --- ἡδονήν a 19 ἀνίλλονται] ἀνίλλανται B: ἀνήδυντοι ἃ 

22 ἐχείνην B: ἐχείνη a 26 ἐνεργῆ B et Aristoteles: ἐνεργειῶν a 27 ἐνεργεῖ B: 

ἐνεργειῶν a 30 ἅμα a: om. B τούτου B: τούτῳ a δ ἀπ᾿ αὐτῶν B 

ἐπ᾿ αὐτὰς a 
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διὰ τὸ συνῳχειῶσϑαι ξ car ἐνεργείᾳ δον χαὶ εἶναι! ἄλλην faa ἄλλῃ 114: 

ἐνεργείᾳ ἰδίαν χαὶ ἑτέραν ἑτέρᾳ ual διαφέρειν χατὰ τὰς ἐφ᾽ αἷς ἐγγίνονται 
oO νεργείας. διὸ ὙΠ ΤΣ ες ὁτῳοῦν σῷ φόδρα οὐ πάνυ Bp OnEe ἕτερα, διὰ 

τὸ ταῖς ἑτέραις τῷ εἴδει ἐνεργείαις οἰχείας ἕπεσϑαι ἡδονὰς χαὶ ἄλλην ἡδονὴν tw 
ἄλλης ἐνεργείας ἰδίαν εἶναι. ὡς ἀνθρώπου μὲν τὸ γελαστιχόν, ἵππου δὲ τὸ σι 

χρεμετιστιχόν. ὅταν χαίρῃ τις τῷ γεωμετρεῖν, οὐδ᾽ ὅλως ἕτερόν τι ὃρᾷ χρεμε . ὅταν χαίρῃ τις τῷ γεωμετρεῖν, οὐδ᾽ ὅλως ἕτερόν τι ὃρᾷ 
5 \ 4 3 ΄ ~ ty ~ ψ Ὁ a ~ 

ἀλλὰ μόνης ἀντέχεται τῆς γεωμετρίας. ὀρεγόμενοι γὰρ τῆς τοιᾶσδε ἡδονῆς 
5} - v id 34 a ~ 0 ἐνεργοῦμεν οὐχ ἄλλην τινὰ ἐνέργειαν ahh ἐχείνην, ἦ ἂν οἰηϑῶμεν ἕπεσϑαι τ 

τὴν τοιαύτην ἡδονὴν ἐξ ἀνάγχηςς-ς ὥσπερ γὰρ τῳδὶ μὲν τῷ σῴμστι ἴδιός i MAIS NAA ἘΞ Cec. Pact θα Ste yee A οἱ 5 aS 
σον > \ , > v ΩΣ ΄ 

10 ἔστιν ὅδε 6 χυμὸς χαὶ ἥδε ἣ ὀσμή, ἄλλῳ δὲ ἄλλος χυμὸς καὶ ἄλλη ὀσμή, 
a οὕτω χαὶ τῇδε μὲν τῇ ἐνεργείᾳ συνῳχείωται Foe, τῇδε δὲ ἥδε ἡ ἡδονή. 20 

o > ε Ὑ ' ΄, ΄ a> ~ > , 
ὅταν οὖν, ὡς εἴρηται, χαίρῃ τις περὶ τι σφόδρα, ἄλλο τι δρᾶν οὐ βούλεται. 

> 9\ / X \ vy. , Ψ ~ 

et δὲ συμβαίη ποτὲ χαὶ ἄλλο τι δρᾶν, GAN ἡμελημένως πάμπαν ἐνεργεῖ 
\ σ περὶ ἐχεῖνο. ὅτι δὲ ὅταν τις περί τι χαίρῃ σφόδρα ἕτερόν tr ὃρᾶν οὐ 

15 βούλεται, δηλοῖ τὸ συμβαῖνον ἐν ταῖς ἱπποδρομίαις. οὐδεὶς γὰρ τῶν ϑεα- 

τῶν ἀγωνιζομένων τῶν ἡνιόχων ἄλλο τι πράττει, ἀλλ᾽ ἐχείνοις πάνυ προσ- 

έχουσι διὰ τὸ σφόδρα χαίρειν τοῖς τῶν ἵππων δρόμοις, χαὶ ταῖς τότε τῶν 

ἡνιόχων ἐνεργείαις, ὅταν δὲ τοὺς ἑπτὰ ἀνύσωσι διαύλους ual οὗτοι μὲν 25 

ἡσυχάζωσι, φαῦλοι δέ τινες ἀγωνίζονται, ὁποῖοί εἰσιν οἱ παλαίοντες χαί 

20 τινες τοιοῦτοι, τότε οἱ μὲν πρὸς ἀλλήλους διαλέγονται, οἱ δὲ τραγηματίζου- 

σιν. οὐ γὰρ χαίρουσι τῷ τῶν παλαιόντων ἀγῶνι. τραγήματα δέ εἰσιν of 
ae ταγηνῖται ἐρέβινϑοι xat τινα ἕτερα τοιαῦτα. τότε οὖν, φησίν, αὐτὸ δρῶσιν, 

ἤτοι τότε τραγηματίζουσιν, ὅταν wow οἱ ἀγωνιζόμενοι φαῦλοι. 

\ ΕΠ ΠΣ ἜΑ ΤΕΣ ΑΘ gata . Sey p.117513 Ἐπεὶ. δ᾽ ἡ μὲν οἰχεία ἡδονὴ ἐξαχριβοῖ tac ἐνερ 

25 χαὶ χρονιωτέρας χαὶ βελτίους ποιεῖ. 
- [ΟἹ oy, XR va 

€ , > ~ ΄ ~ ({» - ΄ ΄ 

τος διὰ τούτου πεποίηχε, τί δηλοῖ τὸ ᾿ἑχάστη τῶν ἡδονῶν ἑχάστην 
4 >] A \ ~ Dd \ ~ 

τὼν οἰχείων ἐνεργειῶν τελειοῖ. ἔστι γὰρ τὸ τελειοῖ δηλωτιχὸν τοῦ βεβαι- 
ν X \ 5 > Ye J cs, ct 5 ~ ig ‘ 

οτέραν χαὶ χρονιωτέραν χαὶ βελτίω ἀποτελεῖ. εἰ οὖν at οἰχεῖαι ἡδοναὶ 
ξλτίους χαὶ χρονιωτέρας ταύτας ποιοῦσι. λον ὡς πολὺ διεστήχασιν αἱ 

. ᾿ | i 
ca 5 ΄ ~ > ic ΄ > ~ 30 ἡδοναὶ ἀνάλογον ταῖς ἐφ᾽ αἷς γίνονται ἐνεργείαις, χαί εἰσιν dvounstdetc 

με > \ \ σ \ ς 2 ‘ g Y> ~ > ~ 

ὥσπερ vat at Pes oe le ce χαλὰ ἕτερα τῷ εἴδει τῶν αἰσχρῶν. 40 
δου σ \ \ 5 4 >) an \ 

τ ὅτι χαὶ at χαλαὶ ΞΕ ἘρΊ ίαι ἕτεραί εἰσι τῷ εἴδει, εἴ γε πᾶσαι μὲ 
΄ Ὁ 2 

τε χαὶ ἄμιχτοί εἰσι λύπης χαὶ 
μετανοίας, at ὃὲ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν ἐνεργειῶν πλήρεις λύπης χαὶ μετα- 

΄ 
ι απὸ τῶν χαλῶν ἐνεργειῶν ἡδοναὶ a 

, \ ν΄, 2 Ey ~ i \ » ¢ > , ca \ aa 

35 vols χαὶ μεταμελείας. ἐξαχριβοῖ οὖν xat συναύξει ἣ οἰχεία ἡδονὴ τὴν 
~ ~ ~ 2 4 ~ οἰχείαν ἐνέργειαν, οἷον ἡ ἐπὶ τῷ γεωμετρεῖν τὴν χατὰ τὸ γεωμετρεῖν ἐνέρ- 

΄ ΄ ς 9) ΕΣ , ΄ ε - ς 

ἴδιον χαὶ at ἄλλαι ὁμοίως, at δ᾽ ἀλλότριαι λυμαίνονται ὡς λυποῦσαι. ἡ 
\ ~ «ς \ b] ὩΣ - " γὰρ ἐπὶ τῷ γεωμετρεῖν ἡδονὴ ἀλλοτρία οὖσα τῇ χιϑαρίσει φϑείρει τὴν 4 

3 ἕτερα Ba: ἕτερον Aristot. 9 ἴδιός B: ἥδιστός a 15 δηλοῖ B: δῆλον a 11 tote— 

δρόμοις B: τῆς---δρομῆς ἃ 22 ταγηνῖται scripsi: ταγηνισταὶ Ba φησιν Vat. 320: φασιν Ba 

25 rhesis usque ad ody ὁμοίως (p. 1175b24) a 80 γίνονται ἐνεργείαις a: γίνεται ἐνέργεια B 



10 

90 

90 

χιϑάρισιν. ὁ γὰρ 1 

ταφρονεῖ. σχεδὸ 

α 
ἜΡΙΣ γὰρ αἱ ἀλλότριαι ηδοναὶ ποιοῦσιν ὅπερ at o 

ao 1 \ a ai 

t. TO GYEOOY 7 πρόσχε ειται. OT 
® ¢ 

αἱ οἰχεῖαι λῦπαι ἀεὶ ual πᾶν- 
τως εἰσὶ τῶν ἐνεργειῶν ao ai δ᾽ ἡδοναὶ οὐχ ast. οἰχεία ὃὲ λύπη 

ἐστὶν ἡ ἐναντία τῇ οἰχείᾳ ἡδονῇ, οἷον εἰ ἔστι τινὶ τὸ γράφειν ἣ χιϑαρίζειν 
ἡδύ, τὸ μὴ γράφειν ἣ μὴ χιϑαρίζειν τῷ τοιούτῳ λυπηρόν ped εἰ δ᾽ ἔμ- 
παλιν τὸ μὴ tees ἢ μὴ χιϑαρίζειν ἡδύ, τὸ γράφειν χαὶ χιϑαρίζειν λυ- 
πηρόν. τῷ οὖν χαίροντι τῷ μὴ γράφειν οἰχεία λύπη τὸ γράφειν, ἥτις 

οὖν ὃ ποιοῦσιν αἱ ow λύπη χαὶ φϑείρει τὴν ἐνέργειαν, ἥτοι τὸ γράφειν. ε 

οἰχεῖαι λῦπαι, τοῦτο ποιοῦσι χαὶ at ἀλλότριαι ἡδοναί, at ὃὲ οἰχεῖαι λῦπαι 
Bo ee Pt ἂν ᾿ £3 ~ \ e b] ἢ ὅν » .«» τς ΄ > 

ETEPAL εἰσι τῶν οἰχείων ἡδονῶν, χαὶ at ἀλλότριαι ἄρα ἡδοναὶ ἕτεραί εἰσ! 
ae δε ον ta ἘΞ σ =~ = \ > tN oe ΄ AA \ ‘ 

τῶν οἰχείων ἡδονῶν, ὥστε χαὶ αἀνομοειδεῖς. συμβαίνει δὲ περὶ τὰς 
» , \ ~ ΄ ~ . ~ 

ἐνεργείας τὸ ἐναντίον τῶν οἰχείων ἡδονῶν τε χαὶ λυπῶν. εἰ τὸ 
> [4 - v ~ vs - 

φϑείρεσϑαι ἐναντίον τῷ αὔξεσϑαι χαὶ τῷ φϑείρειν τὸ αὔξειν. τὸ ἐναντίον 
πε 

ye ae οἰχεῖαι ἡδοναὶ αὔξουσιν αὐτὰς χαὶ χρονιωτέρας ποιοῦσιν. at δὲ 

t λῦπαι τρις χαὶ ἀφανίζουσι. ῥητέον δὲ χαϑόλου περὶ ἡδονῶν. 
ied > ΄ ΄ 

ὅτι αἱ μέν εἰσιν αὐτῶν χατὰ φύσιν τοῖς δομένοις αὐτάς, αἱ ὃ 
, 

ύσ 
παρὰ φύσιν. 

\ \ > ~ > , 

χαὶ χατὰ φύσιν μέν εἰσιν αἷς ἥδονται ἐνεργοῦντες τὰς χατὰ φύσιν ἐνεργείας. 

παρὰ φύσιν δὲ ὧν χαὶ at ἐνέργειαι παρὰ φύσιν. Exdotm γὰρ τῶν ζῴων 
αἰ i ‘ 

΄ ~ xX > ’ 

εἰσί τινες οἰχεῖαι χαὶ χατὰ φύσιν αὐτῶν ἐνέργειαι. χαὶ γὰρ χαὶ ἀνθρώπου 

εἰσὶν ἐνέργειαί τινες γινόμεναι χατὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν χαὶ ἵππου χαὶ 
‘ ir 

τ 
4 Ἁ ΄ , \ >) ‘ 

χυνὸς “ATA τὴν ἵππου χαὶ χυνὸς φύσιν: ὧν χαὶ τὰς ἡδονὰς χαὶ αὐτὰς χρὴ 
5 ΄ ’΄ ΄ - 5 

φυσιν ἐχείνοις. 7 γὰρ ξπόμξν en τῇ χατὰ φύσιν τοῦ ανὺρώ- 
- . 

λέγειν χατὰ 

που ἐνεργείᾳ χατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ ἀνθρώπῳ: ὧν ἡδονῶν τὰς μὲν χατὰ φύσιν 

Mv = ἑχάστοις χαὶ ἡδονὰς λέγειν χρή, τὰς δὲ ἐπὶ ταῖς ὑπό τινων οὐ χατὰ τὴν 
\ οἰχείαν φύσιν αὐτῶν γινομένας ἐνεργείαις παρὰ φύσιν ἡδονὰς ῥητέον. 

1118024 Διαφερουσῶν δὲ τῶν ἐνεργειῶν ἐπιειχείᾳ χαὶ φαυ- 

λότητι. 

Εἴρηται πολλάχις χαὶ δέδειχται, ὅτι αἱ ἡδοναὶ συνῳχείωνται ταῖς ἐφ᾽ 
αἷς prover ἐνεργείαις. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ συνδιαιροῦνται ταύταις. διαφέρουσι 

ὃξ χατ᾽ εἶδος at τ τ ὥστε χαὶ at ἡδοναὶ διαφέρουσι τῷ εἴδει. xat 

εἰσιν ἀνομοειδεῖς. εἰ γὰρ τῶν σπουδαίων ἐνεργειῶν αἱ ἡδοναὶ σπουδαῖαι 
μὰ 

τῷ 

χαὶ τῶν φαύλων φαῦλαι, τὰ ὃὲ σπουδαῖα χαὶ φαῦλα ἐναντία, τίς μηχανὴ 

τὰ ἐναντία λέγειν ὁμοειδῆ: διαφέρουσιν ἄρα “τῷ εἴδει αἱ σπουδαῖαι χαὶ 
> si > 

φαῦλαι ἡδοναί. εἰσὶ δὲ ἐπιειχεῖς χαὶ αἱρεταὶ ἐνεργείαι at ἀπὸ τῶν ἀρετῶν 5 

χαὶ ἐπιστημῶν, φαῦλαι δὲ αἱ ἀπὸ τῶν χαχιῶν, οἷαι αἱ τῶν ἀχολάστων 

χαὶ τυυβωρύχων χαὶ ἱεροσύλων. οὐδέτεραι δὲ αἱ ἀναγχαῖαι. οἷαι αἱ διὰ 

a TH γεωμετρίᾳ τῆς ἐπὶ τῇ χιϑαρίσει ἡδονῆς χα- 1748 

ΞΡ > Ἂ το ΞΡ. ~ c 3 a era x \ ς 5 ~ \,~ ΄ μ" 

pt τὰς | ἐνεργείας ποιοῦσιν at οἰχεῖαι ἡδοναὶ χαὶ af οἰχεῖαι λῦπαι. αἱ 114» 

15 

12 δὲ Ba et Arist. cod. Mb: δὴ Arist. vulg. 13 τῶν Ba: ἀπὸ τῶν Aristoteles 

18 αὐτὰς B: αὐταῖς a 22 ἵπτου B: tod ἵππου a 29 rhesis usque ad αἰσγρῶν 

Ψεχταί (p. 117529) a 35 post ὁμοειδῆ add. οὐδεμία a: om. b 
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15 

20 

25 

30 

παιδοποιίαν Gurion χαὶ αἱ ὅμοιαι. ὅτι Oe οὐχ εἰσὶ 
ed Span ~ > € , > ΄ > « > € ΄ ” » 

ιδεῖς, δείχνυσι χαὶ ἀπὸ τῆς ἐπιϑυμίας. εἰ γάρ ἐστιν ἡ ἐπιϑυμία ὄρεξις 

δέος, εἰσὶ 6& τῶν ἐπιϑυμιῶν ὁμολογουμένως αἵ μὲν αἱρεταὶ at ὃξ φευχταί, 
a~ ae 2D ΄ yy 

δῆλον ὅτι χαὶ τὰ ἡδέα ὧν εἰσιν αἱ ἐπιϑυμίαι, ὡσαύτως ἔχουσι ταῖς ἐπι- 
(7, 

ϑυμίαις χαὶ ἔσονται τῶν τόξων τὰ μὲν ὙΠ τὰ ὃὲ Sep ὥστε χαὶ αἱ 
~ 

dn αὐτῶν ἡδοναὶ ἔσονται χατὰ ταῦτα τὰ ἡδέα at μὲν αἱρεταὶ αἱ δὲ 

peo χαὶ φαῦλαι: ἀνομοειδεῖς dpa, ὅτι χαὶ τὸ αἱρετὸν χαὶ φευχτὸν 

πάρχει. 
ε 

ἀνομοειδὲς 

p. 1175530 Οἰχειότεραι 

Δείξας ὅτι οὐ πᾶσα aes πάσῃ ἡδονῇ δμοειδής ἐστιν, ἀλλά τινες 
υέν εἰσιν ὁμοειδεῖς τινὲς GE ἀνομοειδεῖς. δείχνυσιν, ὅτι οὐδὲ ταὐτόν ἐστιν 

ἡ ἡδονὴ τῇ ἐπιϑυυίαᾳ ἀλλ᾽ ἕτερον. - ἔστι GE ὃ λόγος δι’ οὗ δείχνυται τοι- 
οὗτος: ἡ ἐπιϑυυία πρθτερα τῆς ἐνεργείας, 7 ἡδονὴ οὐχ ἔστι προτέρα τῆς 
ἐνεργείας: ἡ ἡδονὴ ἄρα οὐχ ee ἐπιϑυμία. χαὶ ὅτι μὲν ἢ ἐπιϑυμία προ- 

τέρα ἐστὶ τῷ χρόνῳ τῆς ἐνεργείας, δῆλον. πρότερον (ep ἐπιϑυμεῖ τις 

Deed = ΄ Vv a/> 

οὐχ ἔστι τῇ ave Te ep ἢ γίνεται, εἴρηται eptones χαὶ δέδειχται. ςε 

\ o σ “εν ΝᾺ ΤΡ σι ΄ .ν τς σον 5) v ᾿ 
χαὶ οὕτως ἵἴετα! ἐπὶ τὸ ἐπιϑυμητόν. ὅτι δὲ χαὶ ἡ δονὴ ἅμα τε ἔστι χαὶ 

ἰ 
> / ae ἐν sy 

οὖν ἣ ἐπιϑυμία προτέρα τῆς ἐνεργείας, ἢ 68 ἡδονὴ dua τῇ ἐνεργεία, τὸ 
Gua. συνὸν οἰχειότερόν ἐστι τοῦ προηγουμένου χαὶ wy συνόντος. ἔτι ὅσῳ 
πλέον ἀφέστηχε τὸ ἐφιέμενον χαὶ ἐπιϑυμοῦν τινος χαὶ μηδέπω ἔχον αὐτὸ 

τοῦ ἔχοντος χαὶ συνόντος αὐτῷ, τοσούτῳ χαὶ ἢ ἐπιϑυμία ἀφέστηχε τῆς 
5» ΄, ΄ σον ΄ ΄ v ΄ om ~ > 

ἐνεργείας, παρὸ ἢ 7Oovy. ἢ μὲν γὰρ ἐπιϑυμία eects ἐστιν ἡδονῆς" διὰ 

γὰρ τὴν ἡδονὴν ζητοῦμεν τὰ ἡδέα. ἢ δὲ ἡὸονὴ σύνεστι τῇ ἐνεργείᾳ χαὶ 
4 ΄ Χ CaN b) \ ἈῊΡ, ᾿ ΝΕ Δ FEN δι τω Ἐκ REIS) π ΄ > 
πο τ τ (σύνεστι γὰρ αὐτῇ), ἣ δ᾽ ἐπιϑυμία οὐχ 
ἔχει. ea ἄρα τῇ ἐνεργείᾳ ἢ ἡδονὴ ἥπερ ἣ ἔφεσις χαὶ τοσοῦτον 

, >] en nu“ 

οἰχειοτέρα, ὡς χαὶ ἀμφ mel et ταὐτόν ἐστιν ἡδονὴ χαὶ ἐνέργεια 7 Ete- 
ρον" ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιϑυμίας χαὶ ἐνεργείας υ»ηδένα ἀμφισβητῆσαι, πότερον αἱ 

αὐταί εἰσιν 7 ἕτεραι. εἰ δὴ 7 μὲν οἰκειοτ τ ἐστί, τῇ ἐνεργείᾳ 

οἰχεία, ἕτεραί εἰσι χαὶ οὐχὶ αἱ αὐταί. οὐ μὴν ἔοιχεν ἢ ἡδονὴ διάνοια. 

διάνοιαν τὴν τῆς διανοίας λέγει ἐνέργειαν. οἷον τὴν διανόησιν. ὃ δὲ λέγει 
τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ χαὶ δοχεῖ ἢ ἡδονὴ ταὐτὸν τῇ διανοήσει διὰ THY συνῳ- 

χείωσιν, οὐ χρὴ χαὶ ὡς ἀχηϑὲς τὸ τοιοῦτον ἀποδέχεσϑαι. ἕτεραι γάρ εἰσι 
~ χαὶ ἢ διανόησις χαὶ ἢ xat ὉΠ αἴσϑησις τῶν ἐπ᾽ ae γινομένων 

35 ἡδονῶν. εἰ γὰρ ἣν ἣ τοῦ ‘Ela ταὐτὸν τῇ ἡδονῇ, Obey ἂν ἣν ἐνέργεια 
ἀνήδονος, ἀλλὰ πᾶσαι ἂν ἦσαν σὺν ἡδονῇ. νῦν δ᾽ εἰσὶ πολλαὶ χαὶ χωρὶς 

ἡδονῆς. τῶν τε γὰρ ἀϑλητῶν αἱ ἐνέργειαι ἀνήδονοι, μᾶλλον δὲ μετὰ λύ- 
πῆς, τῶν τε μανθανόντων γράμματα χαὶ μήπω χατωρϑωχότων, τῶν τε 

ὶ πᾶσα! αἱ ἡδοναὶ ὁμο- 114. 

25 

40 

45 

50 

10 rhesis usque ad χαὶ at ἡδοναί (p. 117536) a 18 γίνεται a: γίνονται B 20 συνὸν 

B: σὺν a 30 ἔοιχεν Ba: ἔοιχέ ye Aristoteles 32 thy B: τὴν αὐτῆς a 

33 τοιοῦτον B: τοῦτον a 
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πρὸς ἀρετὴν βαδιξόντων χαὶ μἥπω χατε! eae ὥστε δῆλον ὅτι οὐχ ἔστιν 174¥ 
ἢ ἥδονη καὶ ἢ ἐνέργεια ταὐτόν. ὡς γὰρ ὁ ypoves χαὶ ἢ χίνησις οὐ ταὐ- 

> ΄ ed ΕΣ: 

γόνου Lop ts ξιναι XLYY GEMS, GUTW: οὐδὲ τόν, χαΐίτοι μὴ δυναμένου τοῦ 1 
id ΄ Ἂν Ἁ " 4 

ἡδονὴ χαὶ ἐνέργεια ταὐτὸν xdv ἐξ ἀνάγχης ἅμα wor. χαὶ ἐπεὶ συνέποντα! 
- > ‘> ΄ » ΄ , 

ταῖς ἐνεργείαις αἱ ἥδοναί, ὡς ἂν ἔχωσιν at ἐνέργειαι χατά τε τὸ εὖ χαὶ 
5 3 > ~ σν» , 

ST αὐταῖς FOOVAt. ov τὸ ἐναντίον, οὕτως ἕξουσι xual α 

δια Vv x S 

p- 117536 Διαφέρει δὲ ὄψις μὲν ἁφῆς χαϑαριότητι. 1τῦτ 

ν ~ 5 ~ ~ , . a7 ~ 7 ΄ 

‘H μὲν ὄψις τῶν εἰδῶν ἐστιν αὐτῶν ἀντιληπτιχὴ δίχα τῆς ὕλης, ὡς 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Llept ψυγῆς πραγματείας δέδειχται. ὥσπερ γὰρ ὃ 
χηρὸς τὴν σφραγῖδα μόνην τὴν ἐν τῷ χρυσίνῳ δαχτυλίῳ ἀπομάττετα' 

χωρὶς τῆς ὑποχειμένης ὕλης (χρυσὸς γὰρ ἂν ἐγίνετο ὃ χηρός, εἰ σὺν τῷ 

ὑποχειμένῳ ὡς ὕλῃ τῷ χρυσῷ τὴν σφραγῖδα ἐδέχετο), οὕτω χαὶ 7, 
τῶν εἰδῶν ἐστιν ἀντιληπτιχὴ χωρὶς τῆς ὑποχειμένης αὐτοῖς ὕλης. ἢ δὲ 

ἀχοὴ χαὶ 7, ὄσφρησις σωματοειδεῖς οὖσαι χαὶ παϑητιχώτεραι uel ὕλης 
εἰσὸ θέχουται τὰ αἰσϑητά. μετὰ γὰρ τοῦ ἀέρος χαὶ σὺν τῷ ἀέρι, οὗ πάϑος 
εἰσὶν ὁ ψόφος χαὶ ἢ ὀσμή. ἀντιλαμβάνονται τῶν οἰχείων αἰσϑητῶν. ὕτοι 

τοῦ ψόφου χαὶ τῆς ὀσμῆς. χαϑαρωτέροι ἄρα ἢ ὄψις, ὡς ἀύλων ἀντιλη- 
TUT, ἀχοῆς χαὶ ὀσφρήσεως τῶν ust? ὕλης εἰσδεχομένων τὰ olxe 

σϑητά. αὖται δὲ παλιν χαϑαρώτεραι εύσεως ὅσον τὸ ὑποχείμενον τῷ 

Ψόφῳ χαὶ τῇ ὀσμῇ ὃ ἀὴρ λεπτομερέστερός ἐστι τοῦ ὑδατώδους ὑγροῦ. ἐν 

διαφέρουσιν αἱ τέσσαρες adem 
os 
o 

(hee PD) ΄ 7, ΄ > ~ 

ᾧ ἐστιν ὡς ὕλη ὃ χυμός: τῆς δὲ ἁφῇ 
2 ~ , ~ ~ [os ~ Ἁ 

αἰσϑήσεις πάνυ τῇ ἡπυσρηιτητι τῆς μὲν ὅλῳ τῷ σώματι ἁφῆς, ὅτι τὰ 

αἰσϑητὰ αὐτῆς ὑποχείμενον ἔχει τὰ τέσσαρα ΠΕΡΙ τα πῦρ γὴν ὕδωρ ἀέρα, 
es Ν᾽ ~ ~ ‘ 

ὥστε ὑλωδέστερα. οἷς δ᾽ ἐπιχρατεῖ τὸ τῆς ὕλης, ἧττον éxsiva χαϑαρὰ χαὶ 
> > ΄ ω C fins τ 5 ~ > = 

ἧττον τίμια τῶν ἀυλοτέρων. τῆς δὲ, apis. τῆς". ἐν: ταῖς. συνουσίαις ὅσον 

διαφέρουσι τῇ χαϑαριότητι l, τίς a Woe; τὸ yap τὴν ζωώδη χαὶ γενεσιουργὸν 

ἀποπληροῦν χρείαν πῶς ἂν ἐπίσης εἴη χαϑαρὸν δράσει χαὶ ἀχοῇ χαὶ ταῖς 
~ > \ \ ~ ~ Ὑ > 

λοιπαῖς δύο. ats τὰς διαφορὰς χαὶ χοινωνίας τῶν αἰσϑητῶν ἔγνωμεν. ὃρό- 
> a. ~ Vv ’ 5 \ 

μοὺς τε ἀστέρων διὰ τῆς Rie προποδισμούς TS “OL ἀναποδισμοὺς χαὶ 
bets ἀντελαβόμεϑα. ἐπεὶ οὖν διαφέρουσιν 

> ΄ > C , Ἂ ad > ~ > ~ rf , 

αὗται at αἰσϑήσεις χαὶ αἱ an’ αὐτῶν ἐνέργειαι τῇ κχαϑαριότητι χαὶ τῷ τι- 
΄ Ἃ ‘ >] ~ ΄ , ᾿"Ἥ 5 ‘ ΄ 

μίῳ, διαφέροιεν ἂν ὡσαύτως xml αἱ Ex αὐταῖς ἡδοναί. πάλιν ἐπεὶ αἱ 

- ᾿ 

τοῦ νοῦ χαὶ τῆς διανοίας ἐνέργειαι διαφέρουσι τῶν ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων 
> ~ Vv \ » > 

ἐνεργειῶν, ἔσονται χαὶ at ἐπ᾿ αὐταῖς 77 ἡδοναὶ τθιθτεραι χαὶ χαϑαριώτεραι. 
΄“ - ΠΆΘΩ + ΑἿΣ ’ 
ὅσον νοῦς αἰσϑήσεως τιμιώτερος χαὶ σεμνότερος. ἃ μὲν οὖν λέγει διὰ 

Ἂν ’, ~ 4 >] >. c , » Ν fs ~ ean ~ 

τούτων, ταῦτά ἐστι. τὸ δὲ χαὶ Exatepat ἀλλήλων περὶ τῶν ἡδονῶν 

15 

20 

7 ὄψις μὲν B: ἡ ὄψις a et Aristoteles rhesis usque ad éxdtepar ἀλλήλων 

(Pp. 117643) a 8 αὐτῶν B: om. a 9 Περὶ ψυχῆς] B7 10 χρυσίνω 

χρυσίῳ ἃ 13 εἰδῶν B: ἡδονῶν ἃ αὐτοῖς B: αὐταῖς ἃ 34 χαϑαριώτεραι ἃ: 

ϑαρειότεραι B 

Β: 

4a- 
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cine τοῦ vod χαὶ τῆς διανοίας. ἐπεὶ γὰρ διττὸς ὃ νοῦς, 6 te ϑεωρητιχὸς 175 

χαὶ ὃ πρακτικύς, χαὶ αἱ τούτων ἡδοναὶ διαφέρουσ!. χαὶ ἔστιν, ὅσον ϑεωρία 25 

πράξεως ὑψηλοτέρα, τοσοῦτον χαὶ ἡδονὴ τῆς ἡδονῆς. ταῦτα δὲ προανα- 

ὠδίνων ἤδη τὸν περὶ τῆς νοερᾶς ζωῆς καὶ τῆς τοιαύτης εὐδαιμο- 

5 vias λόγον. 

x 
ι 

oe ~ - ε ΄ , a ΄ 

Ρ. 111618 Δοχεῖ δ᾽ Exdotm ζῴῳ εἶναι χαὶ ἡδονὴ οἰχεία ὥσπερ 
v 
ἐεργον 

τ , ~ , { σ ~ cna ~ ΄ , > ἢ ΄, 

Εἴρηταί μοι μιχρῷ πρόσϑεν, ὅτι τῶν ἡδονῶν at μέν εἰσι χατὰ φύσιν 
, ΄ ΄ lA / 

δομένοις αὐτάς. at δὲ παρὰ φύσιν: χαὶ χατὰ φύσιν τὰς γινομένας 40 
5 ‘ ~ a’ ~ 

10 ἐπὶ ταῖς χατὰ φύσιν αὐτῶν ἐνεργείαις, παρὰ φύσιν Ge τὰς Ext ταῖς παρὰ 
~ Γ \ ~ ΄ 

γὰρ ἑχάστῳ τῶν ζῴων χατὰ φύσιν οἰχεῖαι ἐνέργειαι, ὧν ἐνερ- --΄ 
4 2) φύσιν: εἰσ 
ΕΞ Ἴ ἜΣ τ ἘΝ ΄ pays t a \ Sey) ~ yet@y χαὶ αἱ ἡδοναὶ χατὰ φύσιν εἰσίν, at χαὶ ἀγαϑαί εἰσι χαὶ ἀληϑῶ 

ἡδεῖαι ὑπάρχουσιν. εἰ οὖν ταῦτα ἀληϑῆ, ὥσπερ δὴ χαὶ εἰσί, μάλιστα ὃ 
4 5 \ ΄ wv ¢ ~ = a) pl can ΄ 5 ῃ > ” ‘ , 

ἔχων ἐστὶν 6 ἄνϑρωπος (τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀγαϑός), εἶεν ἄν χατὰ φύσιν 

15 ἀνθρώπῳ ἡδοναὶ αἱ μάλιστα τῷ ἀγαϑῷ φαινόμεναι χαὶ δοχοῦσαι. ἀλλὰ 
\ ~ \ VA 216) > ~ Vv S \ ~ \ 

χαὶ τῶν χατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ ἡδονῶν ἔστι τις διαφορὰ τῷ τὰς μὲν αὐτῶν 45 
~y 4 > , > ~ > τ Sk > ΩΣ “ Ὁ \ \ > δ ~ 

WAKAO OLXELAS ALTOLS εἰναι. TAS GE TTTOV οἰχειας. αι μὲν γάρ ἐπι TALS 

3 I ‘ ay / 

XAT ἀρετὴν ἐνε ri eto. OLS γινόμεναι ἡδοναὶ μ, ἄλλον χαὶ μαλιστα οἰχειότατα! 

. >, 4 \ 

ἀνϑρώπῳ. at δ᾽ ἐπὶ ὁμιλίᾳ ἀνδρῶν πρὸς γυναῖχας ἧττον οἰχεῖαι, πλὴν 
‘ 

20 χαὶ αὗται χατὰ φύσιν, GAN οὐ παρὰ φύσιν. χαὶ ἢ μὲν τῶν προχειμένων 
‘ 

a Δ σ \ >\ , t \ ra \/P 

διάνοια αὕτη. τὸ δὲ λεγόμενον ὑπὸ τῆς λέξεως Ἡραχλείτου τοῦ ᾿Εφεσίου 
\ ~ 5 ον cy ~ yy “᾿ 

χαὶ ἐμοῦ πολίτου τὸ “ὄνους σύρματ᾽ ἂν ἐλέσϑαι (μᾶλλον) ἢ χρυσόν. 
\ , a ΄ - > 

σύρματα τὸν χόρτον Ἡράχλειτος λέγει, ὃς χατὰ φύσιν ἥδύς ἐστι τῷ ὄνῳ. 50 
΄ - 4 ΄ - ν» 

αἱ μὲν τῶν ἑτέρων τῷ εἴδει διαφέρουσιν elder ἕτερα τῷ εἰδει 
σ΄ ~ ΄ ΄ - Ct > ΄ 
ἵππος βοῦς χῦων. τούτων τῶν ετερῶν τῷ εἰόξι οιαφερηῦσιν. τῷ σι R S Ξ: oO a Φ Day 

ε ΄ , - ΄ > ~ ΄ 

ὡς εἴρηται, χαὶ αἱ χατὰ φύσιν ἐνέργειαι τῷ εἴδει καὶ αἱ ἐπ΄ αὐταῖς γινό- 
ea ΄ 2. ~ Si ee, - \ ~ py ΚΑ vr ΄ v 

μεναι TOOVEL. τας OF τῶν ALUTWY τῷ ELOEL ἐπὶ τῶν Aho ων SWwy εὐλο- 

> ~ w~ ~ ~ ~ ~ ? 

Ὧον εἶναι τὰς αὐτὰς τῷ εἴδει. πᾶσι γὰρ τοῖς ἵπποις, τοῖς αὐτοῖς οὖσι 
~ VS \ 3 ae Pleo eg 7s > ays \ Qyz Nie eee ν 

τῷ εἴδει, τὰ αὐτά ἐστιν ἡδέα, οἷον χόρτος χαὶ χριϑή, καὶ τοῖς χυσὶν 
rn ~ ΄ als > >} = \ / a a\ ῃ \ Tale} ἘΣ \ "» 

30 πᾶσιν ὁμοειδέσιν οὖσι ὀστέα χαὶ χρέα, τοῖς GE βουσὶ πᾶ σιν ὄροβοι. ἐπὶ 175v 
᾿ > - "7 , v ‘ . 

υὲν οὖν τῶν ἀλόγων ἕῴων, ὡς εἴρηται, ἀληϑὲς τὸ εἰρημένον. ὅτι τὴν 
> \ \ Cent ~ ΓΝ. ΄ 

φύσιν Ἐχοῦσι μόνην αὐτὰ ποδηγετοῦσαν. ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων 

τῶν σπουδαίων: πᾶσι γὰρ τοῖς χατ᾽ ἀρετὴν νοερῶς 
~ was wy ἡ > v ~ v > 

τοῖς O& μοχϑηροῖς ἄλλοις ἄλλα. ἀλλὰ χἄνπερ τοῦῦ οὕτως ἐχῃ- οὐ 
΄ “5 " 5 , 4 5 - 

πάντα ἡδέα λέγειν οὐδὲ πάντα ἀγαϑὰ 7 χαλά, ἀλλὰ τὰ δοχοῦντα 
qo or ~ [Ὁ 

26 B: om. ἃ 6 εἶναι post ζῴῳ B: post 6° ponit a et Aristoteles 7 ἔργον B: καὶ 

ἔργον a et Aristoteles rhesis usque ad οὕτω διαχειμένοις (p. 1176422) a 13 ἡδεῖαι 

B: ἡδοναὶ a 17 αὐτοῖς B: αὐτῷ a 21 Egestov] ἐφεσίνου Ba: ἐφεσείου Vat. 320 

22 μᾶλλον a: om. B 25 Heraclit. fr. 51 Byw. 24 αἱ μὲν B et Arist. cod. a: at 

μὲν οὖν a et Arist. vulg. 29 χριϑή] χρίϑος Ba 32 οὖσι πᾶσιν ὁμοειδέσιν a 

84 ἔχη Β: ἔχει ἃ 

Ων... © (ὧκ ἄν»σ" 
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~ - > , \ 3 Ἁ ν ὦ a ἢ ἂν ἢ 5 Ἁ S 

τοιαῦτα τῷ σπουδαίῳ. χαὶ ἐπεὶ χαλῶς λέγεται, ὅτι ἀγαϑόν ἐστι τὸ Go- [τὸν 

χοῦν σπουδαίῳ, χαὶ ἔστιν Exsiotov μέτρον ἢ ἀρετή. ἤτοι "ὃ ἐνάρετος χαὶ 6 

σπουδαῖος χαὶ ἀγαϑὸς ἣ ἀγαϑός (ὃ γὰρ ἂν 6 ἀγαϑὸς μετρήσῃ. Fro 

ὁρίσῃ χαὶ χρίνῃ χαὶ φῇ ἀγαθὸν (ἐχεῖνο ἀληϑῶς ἐστιν ἀγαϑόν)) δηλονότ' ἡρισῃ χαὶ sad! χαὶ OY ayavoy (ἔχεῖνο ἅληῦϑῶς ἔστιν αγαῦον)) οηλονοτι 
ἂν 

σι χαὶ ἡδοναὶ εἶεν ἂν χαὶ λέγοιντο αἱ τῷ ἀγαθῷ χαὶ σπουδαίῳ δοχοῦσαι ἢδο- 

ναὶ εἶναι χαὶ ἀληϑῶς ‘bea, οἷς οὗτος χαίρει χαὶ γέγηϑεν. εἰ δέ τισι τὰ 

τῷ ἀγαθῷ δοχοῦντα δυσχερῆ φαίνεται ἡδέα. wy ϑαυμαζέτω τις. νοσοῦσ' 

γὰρ τὸν ἀληϑινὸν ἀνϑρωπον. τὸν νοῦν. τὸν δυνάμενον διαχρίνειν ἀπὸ τῶν 
φαινομένων χαὶ ψευδῶν τὰ ὄντα χαὶ GATT. τὰ οὖν δυσχερῆ τῷ σπουδαΐῳ 10 

10 μὲν ἡδέα οὔχ εἰσι, φαίνονται ὃὲ ἡδέα τοῖς οὕτω διαχειμένοις, τουτέστ' 
τοῖς διερϑαρμένοις χαὶ μοχϑηρῶς διαχειμένοις. ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει 

τὰς μὲν ὁμολογουμένας αἰσχρὰς ἡδονὰς οὐ φατέον ἥδονάς, ἀλλὰ 

ῥητέον ὅτι ἁπλῶς μὲν χαὶ χυρίως οὔχ εἰσιν ἡδοναί, δοχοῦσι Ge ἡδοναὶ 

τοῖς φαύλως ἔχουσι. τῶν δ᾽ ἐπιειχῶν εἶναι δοχουσῶν, ποίαν ἢ 

πολλῶν οὐσῶν τῶν ἐπιξιχῶν ἢδο- 90 
yo γῶν, ποίαν εἶναι χρὴ λέγειν ἀπὸ τούτων τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἥδονήν; χαὶ 

΄ x ~ 9 
15 τίνα φατέον εἶναι τοῦ ἀνθρώπου; 

, , . 5 ~~ ~ ~\ oe] Ἁ ‘ > ‘ 

ἐρωτήσας ἀποχρίνεται λέγων ἐχ τῶν ἐνεργειῶν δῆλον. ἐπεὶ γὰρ᾽ ἐπὶ 

ταῖς ἐνεργείαις γίνονται. οἵα ἂν εἴη ἢ τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνϑρώπ οὐ ἐνέρ- 
> \ ca id 3 ’ v ΄ ΄ ‘ 

γειὰ, εἴτε μία ἐστὶν αὕτη ἣ ἐνέργεια εἴτε πλείους, 7 ἑπομένη ἡδονὴ τῇ 
“Ἅ ΄ c ~ ’, ν “ v 

20 ἐνεργείᾳ ἐχείνῃ 7 αἱ ἑπόμενα: ταῖς ἐνεργείαις, ἐχείνη cota ἢ ἔσονται 
A i) ~ >} 

τοῦ AvOpw@Tov ἡδονὴ ἣ ἥδοναί. χαὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπὶ τὸν περὶ εὐδαιμο- 
΄ 

νίας feta λόγον. αὕτη γάρ ἐστιν ἢ τοῦ ἀνϑρώπου ἐνέργεια, ἣν ζητοῦμεν. 25 
idl σ 5 ~ ~ . > 

ἐπεὶ Of ἢ εὐδαιμονία διττή. 7% te ἐπανθϑοῦσα ταῖς ἡδοναῖς περὶ ἧς εἴπομεν f f is ἢ j i 
\ > » - ὟΝ \ Ἃ v 

ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, χαὶ ἢ νοερὰ ζῳή, περὶ ἧς ἐρεῖ, διττὴ av εἴη χαὶ 
i 

Seca dulad PIN αν a 2 oS ΤῊ 
25 Ἢ TOD AVUPWTROD SVEPYELA, WOTE χα! Ἢ TOOV7). 

’ J ~ , + , 

p. 1176230 Εἰρημένων δὴ τῶν περὶ τὰς ἀρετᾶς te xat φιλίας 
1 Π αἰ ΄ 5 \ 

χαὶ δονάς, λοιπὸν 

rr \ ~ b) ~ 29>) 2- > "» ΔΝ 

στὶν τῷ οὐ γεωμετριχῶς οὐδ᾽ ἐξ ἀναγχαίων. ἀλλὰ 81 2 
i — 

τῶν ὡς ἐπὶ τὸ TOAD heya oudveay χαὶ τῶν δοχούντων ἣ πᾶσιν 7 τοῖς πλεί- 
v 

~- 

” ~ ~ ? x > ΄ v 

30 στοις ἡ TALS ongols. ξ ΟἿἿΧΞ GE περὶ αρετ My. χαΐτοι περ SVOALLOVLAS οὐσὴςξ 

~ ~ ~ \ ΟῚ ~ ~ ‘4 

αὐτῷ τῆς προϑέσεως εἰπεῖν, xal περὶ φιλίας χαὶ ἡδονῆς" περὶ ἀρετῶν μέν. 

ὅτι ἢ μὲν πραχτιχὴ χαὶ πολιτικὴ λεγομένη εὐδαιμονία τέλος ἐστὶ τῶν πρα- 

χτιχῶν χαὶ ἠϑιχῶν ἀρετῶν, 7 ὃξ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία τέλος ἐστὶ πα- "Ὁ 

σῶν τῶν πραχτιχῶν χαὶ ϑεωρητιχῶν ἀρετῶν. διττὸν γὰρ τὸν ἄνϑρωπον 
"ἮΈ > ate ΄ > Fly \ Ne > τις Om \ , ers ae." > ~ 
35 OULTOS ὁ φιλόσοφος OOGALWY., TOV Wey εχ χης χαὶ GWUATIS, TOV OF VOUV 

1. 2 τὸ δοχοῦν a: τῶ δοχοῦν b 4 ἐχεῖνο --- ἀγαϑόν Vat. 320: om. Ba 11 post 

ἐπιφέρει inserit rhesin τὰς μὲν οὖν --- αἱ ἐνέργειαι (p. 1176a22—29) a 13 ὁμολογου- 

μένας Ba et Arist. cod. ΜῈ: ὁμολογουμένως Arist. vulg. 14 δοχουσῶν B: δοχοῦσιν a 

15 τοῦ ἀνθρώπου εἶναι Aristoteles 17 ἐκ B: ἣ ἐκ a et Aristoteles 26 δὴ B: 

δὲ a et Aristoteles 27 rhesis usque ad ὁ λόγος (p. 1176433) a 28 avayxatwy B: 

ἀνάγκης a 32.33 et 34 πραχτιχῶν B: πραχτῶν a 
= 
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(ὀνομάζει δὲ νοῦν τὴν λογικὴν “wr, 

zpos, ὃν δὴ νοῦν χαὶ ὄντως χαὶ πρώτως χαὶ μάλιστα ἀνϑρωπον τίϑεται), 

διττὴν χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν εὑρίσχει, τὴν μὲν νοερὰν χαὶ τελείαν, ἣν χαλεῖ 

ϑεωρητιχήν, τὴν 6F μετὰ τῶν ἐχτὸς ὑφισταμένην. ἐχτὸς δὲ λέγουσι τήν 

τε τοῦ σώματος ὑγίειαν, τὴν τῆς ὕλης χορηγίαν, τὴν εὐγένειαν χαὶ τὴν 
5 ~ 5 ~ ~ 5 

εὐτεχνίαν. xo εἰχότως τοῦτο λέγει χαὶ σύμφωνον Eavtm. τῷ γὰρ τὸν 

ἄνϑρωπον ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος ἀφορίζοντι ἀνάγχη καὶ τὴν τοῦ σώμα- 
δ Y tos ἕξιν εἰς τὴν τῆς ἀνθρωπίνης (εὐδαιμονίας) συμπλήρωσιν παραλαμβάνειν. 

> \ ΄ ΄ ~ ~ ~ ᾿ 

οὐ γὰρ δήπου ϑατέρου τῶν τοῦ ὅλου μορίων χαχῶς ἔχοντος εὔδαιμον 
4 ἘΝ NG \ σ δ / x x , 2 \ \ > \ ~ ~ +> εσται ποτὲ τὸ ὅλον. διότι μὲν οὖν τέλος ἐστὶ τὸ διττὸν τοῦτο τῆς εὐδα!- 

΄ ~ ~ C ~ ~ ~ a ey »} 

μονίας τῶν ἀρετῶν, διὰ τοῦτο τὰ περὶ τῶν ἀρετῶν διῆλθεν ἀυφοτέρων, 

τῶν τε πραχτιχῶν χαὶ τῶν λογικῶν. περὶ φιλίας ὃὲξ εἴπεν, ὅτι ταύτης τὸ 
΄ Σ - ~ ~ ? ς΄ 

μέν ἐστι τοῦ ἐπιϑυμητιχοῦ μέρους τῆς Ψυχῆς, ual’ ἣν φυσιχῶς οἱ συγ- 
x pa ea Ὁ re \ “XN ~> ΄ ΄ ( 

σαλλήηληὺς φιληῦσι χαι τοὺς Tareas οἱ πατερες. το δὲ τοῦ towoet- yn evel 
a. ~ Ω᾽ nn ΄ , . - ΄ \ 

δοῦς, xa ἣν οἱ συστρατευόμενοι χαὶ συμπολεμοῦντες συμπνέουσι χαὶ 
> ~ 34 s . ~ 5 ~ ~ . 

οὗτοι φυσιχῶς ἀλλήλοις, τὸ δὲ τοῦ λογιστιχοῦ, ἥτις παρὰ τοῖς σπουδαίοις 

υάλιστα ϑεωρεῖται δι᾿ εὐζωΐας χοινῆς χαὶ ϑεωρίας συνάπτουσα τὰς τῶν 

φίλων ψυχάς. περὶ δὲ ἡδονῆς πάλιν εἴρηχεν, ὅτι μιχτόν ἐστι τὸ τέλος 

ἡμῶν, ὅ ἐστιν 7 εὐδαιμονία, ἔχ τε νηερᾶς ζωῆς χαὶ ἡδονῆς. οὔτε γὰρ ἢ 
= ‘ ἥν, Ἂν Qf. cn fa Ν -23 / 5 - Ψ \ TF ro 2 a νοερὰ ζωὴ δίχα ἡδονῆς πρὸς εὐδαιμονίαν ἀρχεῖ (οὐ yap ser τὸ ἐφετὸν 

αἀνήδονος οὖσα) οὔτ᾽ αὖ ἣ ἡδονὴ χωρὶς τῆς τοιαύτης ζωῆς συμπληροῦν 

χαὶ ἀπαρτίζειν δύναται τὴν εὐδαιμονίαν. οὐ γὰρ ἕξει τὸ ἱχανὸν χαὶ αὐταρ- 
» > ΄ τί ΄ 

χες, ἄνους οὖσα χαὶ πάσης ἐστερημένη γνωστιχῆς ἐνεργείας. εἰπόντες 
2 \ ~ οι ~ ΄ , 

οὖν, φησί, περὶ ἀρετῆς χαὶ φιλίας χαὶ ἡδονῆς, ἐν οἷς τὸ εὐδαιμονεῖν, ῥητέον 

χαὶ περὶ εὐδαιμονίας τῆς ἐν ϑεωρία. τούτου γὰρ δεῖ προσυπαχούειν" μέλ- 

λων ὃξ περὶ Τὴν ἔγειν ἀναμιμνήσχει ἡμᾶς τῶν περὶ πολιτιχῆς εὐδαι- 
΄, 

[Ors wovlas py ϑέντων αὐτῷ 

λουσιν εἰς τὸ προχείμενον. 

ὌΝ, a. “ 5 Vv or . ‘ ~ , 

p. 1176233 Etropeyv OY OTL οὐχ εστῖν EEtce χαὶ yap tH xavdev- 

Govtt διὰ βίου ὑπάρχοι ay. 

Εἴρηχεν ἐν τῷ πρώτῳ “πάντες ἄνϑρωποι οἱ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληϑείας 5 
ἀγόμενοι τὴν εὐδαιμονίαν τὸ ἀχρότατον τέλος εἶναι τίϑενται. ἀχρότατον 

δὲ πάλιν τέλος λέγουσι τὸ εὖ ζῆν χαὶ εὖ πράττειν. εἰ οὖν ἣ εὐδαιμο- 
via τὸ ἀχρότατόν ἐστι τέλος. τὸ δὲ τοιοῦτον τέλος εὖ ζῆν χαὶ εὖ πράττειν 

35 ἐστί, τὸ GE εὖ ζῆν ual εὖ πράττειν οὐχ ἕξις ἐστὶν ἀλλ᾽ ἐνέργεια, ἢ εὐδαι- 

μονία ἄρα πρᾶξίς τε χαὶ ae γεια. χαὶ τίς γὰρ εὐδαίμονα φήσει τὸν ἔχοντα 

μὲν τὴν ἀρετήν, ἀπραχτοῦντα δὲ ἣ χαϑεύδοντα παρ᾽ ὅλον τὸν βίον. οἷον 

4 Soar B: ὑφισταμένων a 8 εὐδαιμονίας a: om. B 12 τῶν (alterum) B: 

om.a 15 συστρατευόμενοι Vat. 320: στρατευόμενοι Ba συμπνέουσι B: συμπλέουσι a 

27 αὐτῶ B: αὐτὸ a 29 δὴ B: δ᾽ a et Aristoteles 30 rhesis usque ad 

πρότερον εἴρηται (p. 117662) a 31 ἐν τῷ πρώτῳ] ef. c. 2 p. 1095216 

WHY, ἤτοι αὐτὸ τὸ λογιχὸν τῆς εν vie [τὸν 

45 

ν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ συντελεῖν γὰρ αὐτῷ μέλ- 176r 



οι 

τῷ 
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ἫΝ τῷ ~ . ~ ~ ΄ - ‘ ΄ , = 

τὸν Ἐνδυμίωνα αυϑολογοῦσι, χαὶ φυτοῦ ζῶντα βίον; φυτῷ γὰρ 6 χαϑεύ- 176r 
Vv ~ ~ 

dwy Foxe, μόνων ὡς εἰπεῖν ἐν αὐτῷ τῶν pce 
~ 

, 
χαϑάπερ ἐν τοῖς φυτοῖς. 7, τίς ἂν εὐδαιμονίσειξ τὸν τὰ 

: 
ant τῶν ἀγαϑῶν 

ae παρ᾽ ὅλον τὸν βίον, χαχοπαϑοῦντα δέ: εἰ δὴ ταῦτα μὴ ἀρέσχει 
υηδ᾽ τονος εἶναι δοχεῖ τὸ τὸν χαϑεύδοντα 7 ἀπραχτοῦντα λέγειν εὐδαί- 

υονα, χἂν ὅτι μάλιστα πᾶσαν ἔχῃ τὴν ἀρετήν, (οὐχ ἐν ἕξει Ge 
τὴν εὐδαιμονίαν ἀλλ᾽ εἰς ψυχῆς ἐνέργειαν ἀναπέμπειν χατ᾽ ἀρετὴν) ἐν βίῳ 

p. 117602° Τῶν δ᾽ ἐνεργειῶν αἱ μέν εἰσιν ἀναγχαῖαι καὶ δι᾿ ἔτε- 

᾿Αναγχαίας ἐνεργείας χαὶ 60 ots τς λέγουσιν αἱρετὰς τὰς ποιητιχᾶς. 
οἷον οἰχοδόμησιν ἰάτρευσιν χάλχευσιν, δι’ αὑτὰς GE τὰς “at ἀρετὴν πρά- 

ξεις χαὶ τὰς το χαὶ γνώσεις τῶν ὄντων. τῶν ἐνεργειῶν οὖν διττῶν 

οὐσῶν χατὰ γένος, τὴν εὐδαιμονίαν. φησί, τινὰ ϑετέον τῶν χαϑ᾽ αὑτὰς ἐνερ- 

aged χαὶ od τῶν Gv ἕτερόν τι αἱρετῶν. εἰ γὰρ ἀνενδεές τι ual αὔταρχες 
ἑαυτὰ αἵρετά, 7 εὐδαιμονία ΓΝ Ὧν τ [0] τ ς΄. [0] ou ~ R τῶν R cv A Ὡς 

oO 
x = o ἢ εὐδαιμονία, τὰ ὃ 

ἄρα τῶν Gt αὑτά ἐστιν αἱρετῶν. εἰπὼν ὃὲ ὅτι τὰ καλὰ χαὶ σπουδαῖα 

πάντα τῶν Gv ἑαυτὰ αἱρετῶν, ἐπήγαγε χαὶ τῶν παιδιῶν δὲ αἱ ἡδεῖαι 
~ τῶν δι’ ἑαυτάς εἰσιν αἱρετῶν. οὐ γὰρ δι᾿ ἕτερα αὐτὰς αἱροῦνται, ὡς τὴν 

ἀγαλματοποιητιχὴν διὰ τὰ ἀγάλματα χαὶ τὴν στρατιωτιχὴν διὰ τὴν νίχην 

χαὶ τὴν του διὰ ὑγίειαν. αἱροῦνται ὃὲ τὰς ἡδείας παιδιὰς ὡς εὐδαι- 
υονιχὰς ὅσοι τὴν εὐδαιμονίαν τίϑενται ἐν τῷ ἀπολαυστιχῶς ζῆν χαὶ ἥδεσθαι 

ἐσθίοντας χαὶ πίνοντας χαὶ παίζοντας ἢ ἀχολασταίνοντας. εἰπὼν δὲ ὅτ! 

αἱ ἡδεῖαι τῶν παιδιῶν τῶν ὃι᾿ ξαυτάς εἰσιν αἱρετῶν, ἐπήγαγε τὴν at- 
τίαν τούτου ἐπενεγχών: βλάπτονται γὰρ ἀπ᾿ αὐτῶν μᾶλλον ἢ ὠφε- 

λοῦνται. οἵ γὰρ παιδιαῖς σχολάζοντες, οἷον of χυβεύοντες. οἱ ἀστραγα- 
λίζοντες. ἀμελοῦντες τῶν γυμνασίων χαὶ τῆς χτήσεως βλάπτονται χατ᾽ ἄμφω 

χαὶ τὸ σῶμα χαὶ τὴν χτῆσιν, ὥστε οὔχ εἰσιν at παιδιαὶ τῶν Gr’ ἄλλο τι ὁ 

αἱρετῶν. τὰ yap Gt ἄλλο τι αἱρετὰ ὠφέλιμαά ἐστιν, ὡς ἢ ἐμπορία χαὶ 

ἥ χαπηλιχή" αὔξεται γὰρ ἀπ᾽ αὐτῶν 7 χτῆσις, ἐχ δὲ τῶν παιδιῶν τοὐ- 

ναντίον μειοῦται. ὥστε οὔχ εἰσι τῶν δι᾿ ἄλλο τι αἱρετῶν ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν 
Qe 3 ΄ \ ¢ ~ Ἃ σ a >.) > \ cw ΄ ξ \ 

οι ξεαῦτας αιρετων. χὰν OT μαλιστα οι αὑτὰς αἰἱρωνται ταῦτας οἱ τὸν 

BY > 

ι ἀπολαυστιχὸν τιμῶντες βίον. ε 
παιδιαὶ βλαβεραί. ἀναίρετοι dpa χαὶ οὐχ αἵρεταί. 

γὰρ τὰ βλαβερὰ avatpeta, αἱ δὲ τοιαῦται 

μέγιστα B: μάλιστα a ὃ ἀληϑὲς B: ἀληϑῆ ἃ 6 gyn Β: ἔχει ἃ ts ] μὰ! al χὰ 
οὐχ év—xat ἀρετὴν (7) a: om. Β 8 ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ] ὁ. 6 p. 1098418 pees) we ie i a lh 
10 rhesis usque ad τῆς χτήσεως (p. LOT6%11) a ll et 19 ἕτερα B: 

pov a 29. 30 καὶ ἡ χαπηλιχή B: ὡς ἣ καπηλιχή a 32 ταύτας 

ταύταις ἃ 
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p. 1176012 Kataged ve ae Φ ς a - o7 
\ / > ‘ ~ Lod Gd 

aS τοιαῦτας διαγωγᾶς τῶν 1701: 

ν οἱ πολλοί. 40 

Τοιαύτας διαγωγὰς λέγει τὰς εἰρημένας παιδιάς. τῶν γὰρ ἐν ἀπο- 
λαύσει χαὶ σωματιχαῖς ἡδοναῖς τὴν εὐδαιμονίαν τιϑεμένων χαὶ ἀφοριζόντων 

ὃ of πλείους, ἴσως δὲ πάντες, ὠχέως χαὶ σὺν πάσῃ προϑυμία. χαὶ ἐπὶ τὰς 45 

τῶν παιδιῶν ἡδονὰς ἵενται. τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ χαταφεύγουσι τὸ 
USTA σπουδῆς χαὶ ταχέως πρὸς αὐτὰς φέρονται. ἢ τοιαύτας διαγωγὰς 

\ 

ι 

λέγει τὰς συνόδους. ay’ ὧν ἡδονὴν πορίζονται. συνδιάγειν γὰρ χαὶ συν- 

ov 
\ ~ σ᾿ x ΄ e ~ nn x. "4 > \ Μ 

ιημερεύειν μετὰ τῶν ἥδειν δυναμένων ὅδποῖοι ἂν ὦσιν εἴτε αὐληταὶ εἴτε 
, vw? > Α Ὁ ΄ \ a Av aut ΄ = ἘΠῚ we = ‘ 

10 Bwuoddyor ett’ ὀρχησταὶ ἱμείρονται. χαὶ διὰ τὸ μάλιστα τῶν ἄλλων τοὺς 

τος ἐν ἡδοναῖς τὴν εὐδαιμονίαν ἱστᾶν χαὶ μηδὲν ἄλλο πιστεύειν εἶναι 
\ ~ o> ( ", >> ~ > 2 x 

τὸ εὐδαιμονεῖν 7 τὸ χατὰ πᾶσαν ἥδεσϑαι αἴσϑησιν εὐδοχιμοῦσιν ἐν αὐτοῖς 50 
~ ΄ 5 κω 3 f ΄ ~ 

χαὶ τιμῶνται οἱ ποτ λέγων νῦν εὐτραπέλους πάντας ἁπλῶς ὅσοι 

δύνανται πορίζειν αὐτοῖς ἡδονὰς Δ μεν εὐδοχιμοῦσι ὃὲ παρ᾽ αὐτοῖς 
ἧ εἴ 

15 χαὶ σπουδάζονται. διότι παρέχουσιν αὑτοὺς πρὸς ἐχεῖνα ὧν ἐφίενται" 

ὀρεγόμενοι γὰρ χαίρειν χαὶ γελᾶν χαὶ με aan ἀχούειν σαινόντων THY ἀχοὴν 
ε \ WAN \ ΄ 

παρέχουσιν ἑαυτοὺς πρὸς ταῦτα ᾿ς λέγουσι γὰρ χαὶ ἄδουσι χαὶ πράτ- 
τουσιν οἷς ot τύραννοι χαίρουσιν. 6 δὲ πράττων χαὶ λέγων ἐχεῖνα, οἷς ὃ 

τύραννος | ἥδεται. ἡδύς ἐστι πάντως τῷ τυράννῳ, ὡς χαὶ ὁ λέγων χαὶ 176y 
CANT > 

20 πράττων οἷς ὃ σπουδαῖος τ ἡὐύς ἐστι τῷ σπουδαίῳ. ἣ μὲν οὖν τῶν 
> 

προχειμένων διάνοια αὕτη. τὸ δὲ δέονται δὲ τοιούτων σημαίνοι ἂν δέον- 
as 

ἊΝ / 2 Nee ~ M a \ “Ὁ \ > ie 

ται δὲ τύραννοι οὐ σπουδαίων (πῶς γὰρ OVS χαὶ μισοῦσι χαὶ ἀπελαύνου- 
35 \ a7 , \ ~ σ ? > 4 κα ? 

Gtv;), ἀλλὰ δέονται μίμων xat γελωτοποιῶν. ὥστ εὐλόγως οὗτοι παρ 
can ~ ~ +> ΄« c >} ~ 

αὐτοῖς τιμῶνται χαὶ εὐδοχιμοῦσιν ὡς ἡδεῖς αὐτοῖς. 

p. 1176016 Δοχεῖ μὲν οὖν εὐδαιμονιχὰ ταῦτα εἶναι. ; Ὀ σι or 

᾿Αχολούϑως tats τῶν πολλῶν ἡμαρτημέναις Du yes εὐδαιωονιχὰ 

δοχεῖ τὰ γελοῖα. ἐπεὶ yao οἱ πολλοὶ εὐδαίμονας οἴονται τοὺς τύραννους 

χαὶ δυνάστας. χαὶ ἃ διώχουσιν αὐτοὶ χαὶ φιλοῦσιν εὐδαι am φασιν 

εἶναι. τουτέστιν οἰχειότατα χαὶ ἰδιαίτατα τῆς εὐδαιμονίας. οὐχ ἔστι 
80 ὃὲ σημεῖον οὐδὲ ἀπόδειξις τοῦ εὐδαίμονα τὸν τύραννον = χαὶ τοὺς 

δυνάστας τὸ ἐνεξουσιάζειν χαὶ ποιεῖν ἃ βούλονται. οὐ γὰρ ἐν = dv- 20 
γαστεύειν χαὶ δυνατῶς πράττειν τὰ ee σφισιν αὐτοῖς ἢ ἀρετὴ χαὶ 7 

πολιτιχὴ ἢ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία, ἣν ϑεωρητιχὴν εὐδαιμονίαν νοῦν εἶπεν. 
νὶ εἰ οὖν μή ἐστιν ἣ τυραννὶς χαὶ 7% δυναστεία ταὐτὸν τῇ εὐδαιμονία ἀλλ 

2 rhesis usque ad δὲ τούτων (p. 1176616) ἃ 5 6: B: δὲ xata 5. 6 τὰς τῶν B: 

τὰς ἀπὸ τῶν a 11 ἡδοναῖς B: ἡδονῇ a 18. 19 ὃ τύραννος Β: οἱ τύραννοι ἃ 

19 ἥδεται B: ἥδονται a 25 οὖν B οἱ Aristoteles: om. ἃ rhesis usque ad Atay 

παιδικόν (p. 1176033) a 31 ἐνεξουσιάζειν B: ἐξουσιάξειν a βούλονται Vat. 320: 

βούλεται Ba 33 ἡ B: ἡ; ha 

δα δ. τῳ! 

| 
͵ 

] 
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σ \ 5 2 5 , 5 a ‘ . , XaAX \ \ eas =i 

ἕτερα xat ἀπ᾿ ἀλλήλων Ex διαμέτρου διεστηχότα, οὐδὲ τὰ σωματιχὰ ἥδέα [Τῦν 

οὐδὲ αἱ ἡδεῖαι τῶν παιδιῶν εὐδαιμονιχαί εἰσιν. δμοίως οὐδὲ at ἐνέργειαι χαὶ 
πράξεις τῶν τυράννων τῶν σπουδαίων εἰσίν. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἄρισται χαὶ σπου- 

> 

ἐπὶ τὰς σωματιχὰς ἡδονὰς of τοσοῦτον ἀπέχοντες τῶν ἄλλων πλούτῳ χαὶ 

Guvdust τύραννοι σπεύδουσιν: ἤ, φησίν, ὅτι ἄγευστοι τυγχάνουσιν ὄντες εἰ- 

λιχρινῶν ἡδονῶν. λέγει δὲ εἰλιχρινεῖς ayes αἷς οὐ μέμιχται 7 μετὰ βρα- 
χὺ ἕπεται λύπη μηδὲ υετάνηια. χαὶ εἴρηται πρότερον περὶ τούτων τίνες 

αὗται. εἰ μὲν οὖν ἦν, ὥσπερ εἴπομεν. 7, Paes ταὐτὸν τῇ εὐδαιμονία, 

ἣν ἂν εὐδαιμονιχὰ πρὸς ἃ χεχήνασιν οὗτοι! χαὶ ὧν ἐφίενται. ἐπεὶ δὲ οὐχ 
ἔστι, οὐ δεῖ τὰς ἡδονὰς ἃς ot τύραννοι διώχουσιν, εὐδαιμονιχὰ ἀποφαίνεσϑαι. ς 

9 7 σ 39. \ ~ \ , \ ~ 

ἀλλ ὥσπερ οὐδὲ τὰ τοῖς παισὶ χράτιστα χαὶ α, τοιαῦτα Ge στρόμβοι 

Ἃ 

τίμ! 
‘ 

A Ψ ᾿ς \ , 4 Cc ~ >) Pas Ἁ a -~ ov 

χαὶ ἀστράγαλοι xat σφαιρία, χαὶ ἁπλῶς εἰσι τίμια χαὶ σπουδαῖα, οὕτως 

ὥς ἂν ἄριστα χαὶ χάλλιστα οὐδὲ τὰ ἔντιμα τοῖς χατ᾽ αἴσϑησιν ζῶσι χαὶ anh 

εἴη. “at ἔστιν εὔλογον, ὥσπερ ἄλλα μὲν φαίνεται παισὶν ἡδέα χαὶ τίμια. 
. 

ἄλλα δ᾽ ἀνδράσιν, οὕτω μὴ τὰ αὐτὰ δοχεῖν ἐπιειχέσι χαὶ φαύλοις ἀλλὰ 
διαφέρειν, χαὶ τίμια μέν χαὶ χαλὰ ἀληϑῶς εἶναι τὰ δοχοῦντα τοιαῦτα τοῖς 

Ne 4 ἊΣ \ ~ / ΡΣ c ἘΞ Ὁ σπουδαίοις, φαινόμενα δὲ τὰ τοῖς φαύλοις νομιζόμενα. ὡς οὖν Tadd 
σ wv id , ΄ 

οὕτως ἔχει, οὕτως χαὶ ἐχάστῳ αἱρετωτάτη ἐστὶν le ἣ χατὰ τὴν ot- 
΄ μ᾿ ΄ \ σ X vw ~ > ec ~ \ 

XELay ἔξιν. 9 γὰρ ἕξιν υξν Sywy (LODGLATS SVEDYS αἰρξιται τὰ μου σιχα 

> 

a πὶ 
΄ >} \ 

χαὶ ὃ ἀχολασίας τὰ τῶν ἀχολάστων πράττειν (etal. χατὰ τὰ αὐτὰ 
δὴ χαὶ ὁ σπουδαῖος τὰ χατὰ τὰς ἀρετὰς ey Ἰηϑεῖ τε χαὶ ἀγάλλεται. 
> > ~ v \ ~ Vv ~ ~ Cy ~ bb a ie, -) > ἐν ἀρετῇ ἄρα χαὶ νῷ, ἥτοι νοερᾷ ζωῇ, τὸ εὐδαιμονεῖν ἀλλ᾽ οὐχ ἐν παι- 
διὰ διὰ τὸ τοὺς τυράννους τρέχειν ὠχεῖ ποδὶ πρὸς αὐτήν. χαὶ γὰρ ato- 

Φ > ΄ > ~ >\ Toy τὸ τέλος εἶναι παιδιάν, εἰ τὸ παίζειν εὐδαιμονεῖν: τὸ εὐδαιμονεῖν δὲ 

τέλος" τὸ παίζειν ἄρα τέλος. ἄτοπον δὲ χαὶ παντελῶς χαταγέλαστον πάντα 
4 ΄ , ,΄ ~ ~ ~ s 

πράττειν χαὶ πόνους ὑφίστασϑαι χάριν tod εὐδαιμονεῖν, ἤτοι τοῦ παίζειν 
> \ , ~ ~ - δ -" ~ ΄ εἰ γὰρ χάριν τοῦ εὐδαιμονήσειν πονοῦμεν. τὸ δ᾽ εὐδαιμονεῖν τῷ παίζειν 

= ὑτό σ pert ia ~ ΝᾺ ~ Doe ἘΠῚ ταὐτόν, ἕνεχα τοῦ παίζειν χαχοπαϑοῦμεν. τοῦτο δὲ γελοῖον. ἐπεὶ οὖν τὸ 
X ~ ~ ~ 5 ΄ a , >] 

μὲν πονεῖν Evexa τοῦ τυχεῖν τῆς εὐδαιμονίας ἀγαϑόν, τὸ ὃὲ παίζειν οὐχ 
2 Qs > Ἃ μ᾿ \ >> ~ \ Ie Dee FE, , oy ee ΕΣ ἀγαϑόν, οὐχ ἂν εἴη τὸ εὐδαιμονεῖν xat τὸ παίζειν ταὐτόν. χαὶ ἄλλως" ὥσπερ 
ws \ , ΄ , , ‘ Ν᾽ 3 

ἄλλα πολλὰ pany ἑτέρων τινῶν αἱρούμεϑα, οὕτω χαὶ τὸ παίζειν: THY ὃ εὐ- 
> e ~ , \ \ 

δαιμονίαν οὐχ ἕνεχά τινος I ὥστε οὐχ ἔστιν ἣ εὐδαιμονία χαὶ τὸ 
/ Δ ? ΄ παίζειν ταὐτόν. τὸ δ᾽ ὡς εἰπεῖν πρόσχειται ὅτι αἱρούμεϑα xal τὰς ἀρε- 

\ c ΄ τὰς αὐτὰς xa’ αὑτάς, χἂν μὴ λαμ εὐδαιμονήσειν. χαὶ πολλοὶ τὸν 

πλοῦτον διώχουσι Ov αὐτὸν χαὶ οὐχ ἑτέρου χάριν. 

τοιαῦτα Β: ταῦτα ἃ 14 ἔντιμα Β: ἔν τισι ἃ too. χαὶ Β: ζῶσιν ἃ 

μουσικῆς Β: μουσιχὴν ἃ 24 ποδὶ ἃ: ποδεῖ — We 

μονεῖν a πὸ B: τῷ a τῶ B: τὸ 

‘ 

δαιόταται ἐνέργειαι αἱ ἀπὸ τῶν ἀρετῶν χαὶ αἱ ἀπὸ τοῦ vod. πῶς οὖν 3 

80 

4 

28 εὐδαιμονήσειν B: εὐδαι- 
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5 ¢ Sy yn 1) , > 
υ88 Παίζειν δ᾽ ὅπως σπουδάζῃ xavt ᾿Ανάχαρσιν ὀρϑῶς 176v 

Vv 

ἔχειν δοχεῖ. | 

io 2 A 
TOQnmen van th πολεμεῖν YoOlY τ 5 ane ammeter ὕτω χαὶ 177 

σπερ γὰρ TO TOKEILELY χάριν TOD ELOTVSUELY STALVELTAL, οὕτω χαὶϊὶ Idd 
‘ 

J 2% 

τὸ μετὰ τοὺς πρὸς τὰ χάλλιστα πόνους ἐπὶ παιδιὰν ἀποχλίνειν οὐ μεμ- 

5 πτέον ἐστίν: ἀναπαύει γὰρ ἡμᾶς 7 παιδιὰ χαὶ χουφίζει τοὺς πόνους. ἀνα- 

παύσει γὰρ ἔοιχεν, ἢ δ᾽ ἀνάπαυσις ἐπανάγειν πάλιν τὰ χεχμηχότα τῶν 
΄ lA ~ 

σωμάτων ἐπὶ τὴν προτέραν ἰσχύν, ἣν εἴχομεν πρὸ τοῦ κόπου. εἰ μὲν γὰρ 
vw ~ ““ =~ 

ἄπονα ἶ 
> , > ty ᾿Ξ 35. > a aie > piss Lapren 

αναπαύῦσεως EYPNTLOWSY OLVGE TALGIAS τὴς αναπαῦσει 

τὰ σώματα ἡμῶν διετηρεῖτο ἐν ταῖς πράξεσι χαὶ ἐνεργείαις, οὐχ ἂν 5 
ἐοιχυίας: ἐπεὶ δὲ 

10 χάμνει, δεῖ ἀναπαύσεως χαὶ παιδιᾶς οὐ πάσης ἀλλὰ τῆς ἐοιχυίας τῇ ἀνα- 

παύσει 
- » 

ucy zal μὴ ὦμεν ἄπραχτοι χα 

ety at 

εἰς ἀνάληψιν ἰσχύος χαὶ ῥώμης, ἵνα πάλιν πράττωμεν χαὶ ἐνεργῶ- 
ἀνενέρ ργήτοι. εἰ ὃξ ἕνεχα τοῦ πάλιν ἐνερ- 

> ΄ l4 , 

ρούμεϑα τὴν παιδιάν, ἣν ἀνάπαυσιν εἶπεν, οὐχ ἔστι τέλος 7 παιδιά, 
σ 4 ὦ) 9 δὲ ig ΄ \ -232 ΄ aay, = 1 > = 

ὥστε οὐδ᾽ εὐδαιμονία. ἢ γὰρ εὐδαιμονία τέλος χαὶ δι᾿ αὑτὴν αἱρετή. 

15 ἀλλ᾿ οὐχ ἕνεχά τινος ἄλλου. ελτίω τε λέγομεν τὰ σπουδαῖα τῶν 10 

ΩΡ 
STAYEL 

% 

20 TO ὃξ 

“ελοίων. τὰς χοινὰς χαὶ αὐτοφυεῖς τῶν ἀνθρώπων ἐννοίας εἰς πίστιν 

τοῦ μὴ παιδιὰν εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν. πάντες γὰρ αὐτοφυῶς χαὶ 

τινος πτήσεως ἢ παραγγελίας βελτίω λέγουσι τὰ σπουδαῖα, ἤτοι 
as yal τὰς. χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας, τῶν γελοίων χαὶ μετὰ παιδιᾶς. 

ov Eee i ipoves ἐστι βέλτιον: εἰ δὲ yet μονα τὰ γελοῖα χαὶ 7 πα'- 

διά, οὐχ ἂν εἴη % παιδιὰ εὐδαιμονία. οὐ γάρ ἐστιν ἢ εὐδαιμονία τινὸς 

(χείρ ων) Ah) 

et 

+ ~ > ΄ ~ ~ a 

A τὸ ἄριστον χαὶ χάλλιστον τῶν παρ᾽ ἡμῖν. xat τοῦ βέλ- is 

αορίου χαὶ eee σπουδαιοτέραν THY ἐνέργειαν. 
- 

βέλτιον μόριον xat ere τὸν νοῦν sig! λέγει, λέγω δὴ τὸ λογικὸν 
‘ 

25 έρης 
‘ 

hoyeng, 

τῆς ψυχῆς. xa δρᾷς, ὅπως τὸν ὄντως χαὶ ees ἄνθρωπον ἐν 

ζωῇ τίϑεται χαὶ διττὸν αὐτὸν διὰ τούτων ἀποφαίνεται, ἕνα μὲν τὸν 
(δι > ~ > ~ ~ 

ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος, ᾧ χαὶ τὸ εὖ ζῆν χαὶ εὐδαιμονεῖν ἐν τῷ χατὰ τὰς 

BE 

30 νοῦν ὑπὲρ οὗ προϊὼν ἐρεῖ. χωρισὺεὶς ὃ 

- τ τ > ~ 7% , ~ ΝΞ A > ~ 

- ζῆν εἶπεν εἶναι ἐν τοῖς Μεγάλοις Ἠϑιχοῖς, ὡς xat ἐν τῷ πρώτᾳ 

βιβλίῳ, ἄλλον ὃὲ τὸν πρώτως χαὶ ὄντως ἄνϑρωπον. τὸν ἐν Fury 20 
‘ 9 ΠῚ 

~ , ~ 

τοῦ σώματός ἐστιν αὐτὸ TODD’ (η- 

ὅπερ ἐστί. χαὶ δῆλον ἐχ τούτων ὡς οἱ λέγοντες τὸν ᾿Αριστοτέλην ϑνητὴν 

δοξάζειν τὴν ψυχὴν οὐδέν τ ΠΤ: ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις" 

τὸ δὲ λεγόμενον διὰ τῶν προχειμένων λέξεων τοιοῦτόν ἐστιν. ἣ τοῦ βελ- 

τίονος μορίου τῆς ψυχῆς ἐνέργεια βελτίων xat σπουδαιοτέρα, δυνάμε 

2 rhesis usque ad εὐδαιμονιχωτέρα ἤδη (p. 111180) a 3 de sententia ef. Polit. H 14 

p. 18334235. 15 p. 1334015 13 ἀνάπαυσιν a: ἀνάπαλιν B (ortum ex dvanaviav? ef. 

Plat. Phileb. p. 30 E) 22 χείρων a: om. B 25 ἀεὶ μορίου Ba et Arist. cod. Ha: 

ἀεὶ καὶ μορίου Arist. vulg. 25 ἄνϑρωπον Β: τὸν ἄνθρωπον a 28 εἶναι Β: 

om. a Magna Moral. A 3 p. 118468 28. 29 ἐν tw = Game τῶνδε βιβλίῳ] ec. 11 

p- 1101a14 31 δῆλον ἐκ B: δηλόν ἐστιν χαὶ ex a 92 δοξάζειν B: δόξαζει a 

oo τοῦ Β: om. ἃ 

ee σιν, δ δωυνμ ονδν 

——— CU 
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λέγων ἐχείνην αὐτοῦ τοῦ μορίου ἐνέργειαν, λέγω βελτίονα χαὶ σπουδαιοτέραν, 1{τῸ 

τὴν σπουδαίαν χαὶ ἀπὸ ἀρετῆς χαὶ οἰχείαν τῷ ἀνθρώπῳ, ἧ ἄνϑρωπος. ἀλλ᾽ 30 

οὐ τὴν ἀπὸ χαχίας. εἰ οὖν αὕτη βελτίων τῆς τοῦ χείρονος μορίου τῆς 
ψυχῆς ἐνέργεια, ἔστι δὲ ἐνέργεια τοῦ χείρονος μορίου ἢ παιδιά, οὐχ Zora 

- > eae \ 

5 7 παιδιὰ εὐδαιμονία, GAN ἢ τοῦ χρείττονος μορίου οἰχεία ἐνέργεια. τὸ δὲ 
εὐδαιμονιχώτερον ταὐτόν ἐστι τῷ χαὶ δεῖ ταύτην εὐδαιμονίαν λέγειν. 
ἀλλ οὐ τὴν παιδιάν. 

Ρ. 111110 ᾿Απολαύσειέ t ἂν τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν ὃ τυχών. 

Δέδειχται πολλάχις, ὅτι ἢ εὐδαιμονία. τέλος τῶν ἀγαϑῶν (χαὶ τελειό- 

10 tatov τέλος). τὸ δὲ τοιοῦτον τέλος μόνοις τοῖς τ: ὑπάρχει. ὥσπερ 
yap ᾧ πάρεστι ζωή, ζῇ. οὕτως ᾧ πάρεστιν ἀγαϑὸν καὶ τὸ τῶν ἀγαϑῶν 
τέλος, οὗτος ἀγαϑός ἐστι χαὶ τέλειος. οὐ πᾶσι δὲ πάρεστιν οὐδὲ πάντες 
-- τέχουσι τούτου: ἦσαν γὰρ ἂν πάντες ἀγαϑοὶ χαὶ τέλειοι χαὶ εὐδαίμονες" 35 

οὐχ εἰσὶ δέ, ἀλλ᾽ of πλείους ἀνδραποδώδεις χαὶ φαῦλοι, οἱ χαὶ μάλιστα 

15 τυγχάνουσι τῶν σωματικῶν ἡδονῶν, ὧν σωματιχῶν ἡδονῶν ἐστι χαὶ 7 
παιδιά. xsl οὔ φησιν ὡς οὐ δύνανται οἱ φαῦλοι εὐδαιμονήσειν: δύνανται 
γάρ, εἰ τὰς xaxlas φυγόντες τὰς ἀρετὰς διώξουσι χαὶ ἐν ἕξει τούτων γένωνται. 

ἀλλ᾽ ὃ λέγει ἐστίν, ὅτι τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν ἀπολαύειν δυνάμεϑα ὅτε 

\ 

ϑελήσομεν: εὐδαίμονας δὲ εἶναι οὐχ. ἐνδέχεται ὅτε ϑελήσομεν. χρόνου 40 

90 γὰρ πολλοῦ χαὶ συνασχήσεως πολλῆς χαὶ πράξεων χαὶ ἐνεργειῶν χαλλίστων 

χαὶ παμπόλλων χρεία τοῦ τυχεῖν τοῦ χαλλίστου χαὶ τελειοτάτου τέλους. 

τῆς εὐδαιμονίας. ἀπολαύειν οὖν τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν χαὶ τῆς παιδιᾶς 
δύναται ὃ τυχών, ἤτοι καὶ ὃ φαῦλος χαὶ 6 μήτε σπουδαῖος μήτε φαῦλος, 

X a \ - \ 7 35> / δι ΨψΨΩ , ~ VQ?) ΄ > χαὶ ἀνὴρ χαὶ παῖς χαὶ γυνή" εὐδαιμονίας δὲ od’ ὁ φαῦλος οὔϑ᾽ ὃ μηδε- 
΄ χι 25 τέρος οὔϑ᾽ ὁ παῖ iss τ ἐν τῷ Μεγάλῳ τῶν ᾿Ηϑιχῶν εἶπε. τὸ γὰρ τελειό- 

ε ΄, > 5 - ΄ ς \ a , > ΄ ἊΣ 
τατον τέλος 7 εὐδαιμονία (ἐν ἀτελεῖ γίνεσϑαι τὴν ἡλικίαν οὐ πέφυχεν. 45 

ἀγαπητὸν γὰρ ὅτῳ χαὶ εἰς τελειοτάτην ἡλιχίαν ἐγγένηται. εἰ γάρ ἐστι 

τέλος 7 εὐδαιμονία) τῶν ἀγαϑῶν., ἤτοι πασῶν τ 
, 251 >) ~ , an ε o> φρόνησις, οὐδεὶς δὲ παῖς φρόνιμος, δῆλον ὡς οὐδ 

΄ ? 30 ἀπολαύσειέ τ᾽ dy τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν xat ὁ τυχών. ἤτοι χαὶ 

~ > ~ a ‘ 

ὧν ἀρετῶν, ὧν ἕν χαὶ ἢ 
: ; 
iS 

‘ ar σ 

πὼν OF OTL ov 

>I 

εὖ οαιμὼν. ¢ 

ὃ σπουδαῖος χαὶ πᾶς ὃ wy σπουδαῖος, ἐπήγαγε χαὶ μάλιστα τοῦ ἀρίστου. 
μάλιστα γὰρ οἱ ἀνδραποδώδεις τῶν ἡδονῶν τῶν σωματιχῶν. χαὶ τῶν παι- 
διῶν of φαῦλοι ἥπερ of σπουδαῖοι. ὃ γὰρ χαίρων ταῖς παιδιαῖς χαὶ ταῖς 50 
σωματιχαῖς ἡδοναῖς μᾶλλον ἀπολαύειν δύναται τῶν τοιούτων τοῦ μὴ yat- 

35 povtos. ἐπεὶ τοίνυν πάντες ἄνϑρωποι τῶν σωματιχῶν ἡδονῶν χαὶ τῆς 

2 σπουδαίαν B: σπουδὴν a 8 rhesis usque ad πρότερον εἴρηται (p. 1177all) ἃ 

9. 10 καὶ τελειότατον τέλος a: om. B 13 ἂν B: om. a 17 τὰς xaxtag] τῆς 

χαχίας B: τὴν κακίαν a 25 ob? B: ἢ a τῷ peydhw B: τοῖς peta a 

ef. Magna Moral. A 4 p. 118543 26 ἐν ἀτελεῖ --- ἣ εὐδαιμονία (28) a: om. B 

30 xal ὁ τυχών Ba: ὁ τυχών Aristoteles 31 πᾶς B: om. a 33 post σπουδαῖοι 

add. ἀπολαύουσιν a: om. B 
. 2 . ΟὟ 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. ol 



578 MICHAEL. IN ETH. NICOM. X 6.7 [Arist. p. 117748—13] 

παιδιᾶς τοῖς φαύλοις μεταδιδόασι, τουτέστι χαίρειν χαὶ παίζειν ὅμολο γοῦσι, 177r 

χαὶ οὐδείς ἐστιν ὃς οὐ λέγει μὴ διώχειν τοὺς φαύλους χαὶ τ 5 
τὰς σωματιχὰς ἡδονὰς χαὶ τὰς παιδιὰς μηδὲ περὶ αὐτὰς ἐπτοῆσϑαι, εὐδαι- 

ὃ oe αὐτοὺς ἀποχαλοῦσι, τοὐ- μονίας ὃὲ αὐτοῖς οὐ UL 

5 ναντίον ὃξ χαὶ xaxod ὑτούς φασιν, οὐχ ἂν εἴη Ξὐδοίρτνια q 177 
LN ic x eo 5 ὮΝ σ Se δ ἈΝ 

TALOLS qq σωματιχὴ 7007). εἰπὼν OF GTL GUGELS WETAOLOWGLY εὐδαιμονίας 

eee eee 279 25? 29 4a ΝΥ is ada er 2 = 

τῷ ἀνδραποδώδει οὐδ᾽ εὐδαιμονίζει τὸν τοιοῦτον, ἐπήγαγεν εἰ μὴ καὶ βίου, a 
“ τ " , σ x ῃ Λ tise ~ eed S / f 4 

τουτέστιν ὅτι μηδὲ βίου σπουδαίου μεταδίδωσιν αὐτῷ, ὡς TH σπουδαίῳ βίῳ 

αιμονίας χαὶ οὐ ταῖς τῶν φαύλων διαγωγαῖς. o7 

1 

ποιιένης THC En 
τι μξνὴς τὴς EV @o 

οι 
=a Ἂν Ν᾽ > A ΄ 5. ΄ >) \ ΡῚ , 

10>p. 1177212 Et δ᾽ ἐστὶν ἢ εὐδαιμονία xat ἄρετην ἐνεργεια, ευ- I | 3 
fe; >) 

TLO hoypy ὅτι χατὰ a χρατίστην' αὕτη δ᾽ ἂν εἴη τοῦ ἀρίστου. | 

“τ 

Τὸ χράτιστον σημαίνει τὸ Pena λέγει δὲ ΣΠα στην “OL ἀχρο- 

2 

wovia 4 ψυχῆς ἐστιν ἐνέργεια χατ᾽ ἀρετήν, ἐπειδὴ 7 ἀρετὴ διττή, ἦ τε πρα- 

{ 

1 

τάτην ἐνέργειαν χαὶ εὐδαιμονίαν τὴν vos av ζωήν. δείξας δή. ὅτι 7% εὐδαι- 10 f it ] | f | 

΄ \ (may ~ ΄ ~ ε \ 

15 χτιχή, ἣν χαὶ ἠθικὴν χαὶ πολιτιχὴν οἱ ἐχ τοῦ [Περιπάτου χαλοῦσιν (ot γὰρ | 
. Πλατωνιχοὶ ἑτέρας εἶναι λέγουσι tas πολιτιχὰς τῶν ἠϑικῶν)" ἐπεὶ οὖν διττὴ 

yar αὐτοὺς ἢ ἀρετή, ἣ μὲν ἠϑιχή, 7 δὲ ϑεωρητιχή, χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ 

ἢ εὐδαιμονία διττή. ἐν μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ εἶπε περὶ πολιτικῆς εὐδαι- . 

wovias, xa0 ἣν ὃ πολιτιχὸς εὐδαίμων χοσμεῖ τὰ χείρω τῷ λόγῳ, ἐν τού- 

90 τῳ δὲ λέγει περὶ τῆς ϑεωρητικῆς εὐδαιμονίας χαὶ τοῦ χατ᾽ αὐτὴν εὐδαί- 15 

μόνος, ὅς ἐστιν ὁ πρώτως χαὶ ὄντως ἀνϑῦρωπος χαὶ ὃ ἀληϑινὸς ἄνθρωπος, 
ὃ ἐν ἡμῖν δηλονότι νοῦς χαὶ ἐπιγινόμενος 6 τοιοῦτος εὐδαίμων τῷ πολιτιχῷ 

εὐδαίμονι. ἀδύνατον γάρ ἐστιν ἔν τινι γενέσϑαι νοερὰν ζωὴν μὴ μετρήσαντι | 

τὰ πάϑη διὰ τῶν ἠθιχῶν ἀρετῶν χαὶ χατὰ τὴν πολιτικὴν εὐδαιμονίαν ζή- 
" ΄ ζ2φ0 ~ ΄ ~ , 

25 σαντι. ἀόριστα yap ἐστι ta πάϑη τῇ αὑτῶν φύσει χαὶ Ἐπ τος. χαὶ τὰς 
c ~ 5 ΄, ~ »} ΄ \ ~ c ~ 

ἑαυτῶν ἐνεργείας περατοῦν ob δύνανται. ὡς γὰρ τὸ πῦρ ὅρον ταῖς ἑαυτοῦ 20 
, / a7 34 ? ~ 

ποιήσεσι περιφέρειν οὐ δύναται, ἀλλ᾽ ἀορίστως ϑερμαίνει πᾶν τὸ δυνάμενον 
ς ΄ ἢ \ 53... Ἢ ΄ Υ͂ - 5 ΄ Ὑ ΄ 
ϑερμαίνεσϑαι, τὸν αὐτὸν τρόπον ἕχαστον τῶν παϑητιχῶν μορίων ἔμπληχτόν 
Ὁ 4 » Nee ~ 5 ~ Υ, tf 

ἐστι χαὶ ἄμετρον χαὶ δεῖται τῆς ἀρετῆς, ἵνα χύσμου τύχῃ χαὶ τάξεως, 6 
~ A ΄ a) 

30 μὲν ϑυμὸς τῆς ἀνδρείας, ἢ δ᾽ ἐπιϑυμία τῆς σωφροσύνης, (ris μὲν ἀνδρείας 

ὃ ϑυυός, ἵνα ϑαρρῇ ual ἀδεῶς ἴηται ἔνϑα dei, φεύγῃ δὲ ἀφ’ ὧν χρή. 7, Ι 
ὃ᾽ ἐπιϑυμία τῇς σωφροσύνης) πρὸς τὸ χαίρειν οἷς det χαὶ λυπεῖσθαι ἔνϑα 

δεῖ. εἰ οὖν ἄμετρα τὰ πάϑη χαὶ ἀόριστα χαὶ ὄχλου χαὶ ταραχῆς ἐμποιη- 2% 

τιχά, πῶς οἷόν τε νοερῶς ἐνεργεῖν τὸν ὑπὸ τῶν ἀλόγων παϑῶν περιελχό- 

35 μενον χαὶ ἀπ’ ἄλλων εἰς ἄλλα διασπώμενον xal περιφερόμενον; χαλῶς 
\ 

τὴν ΠΡ ἀρετὴν χαὶ τὸ τέλος αὐτῆς τὴν - gs 

Vv ~ 5 ~ 

ἄρα ξειρηται τοις εἰποὺσ 

ὑδαιμονίαν ἐπιτηδειότητάς τινας εἶναι πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ϑεωρητιχῆς εὐδαι- o 

2 λέγει B: λέγη ἃ ὃ μηδὲ Β: μὴ ἃ 11 ὅτι Β: om. ἃ et Aristoteles rhesis 
usque ad ϑεωρητιχή, εἴρηται (p. 1177418) a 20 τοῦ B: om. a 21 πρώτως B: 

πρῶτος ἃ 24 τὴν Β: om. ἃ 30 τῆς μὲν ἀνδρείας --- σωφροσύνης (92) a: om. Β f i is » rf Ι 
97 2 ΨΚ , ) 5 
οἱ ἐπιτηθειώτητας Β: ἐεπιτηθειοτάτας a 
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μονίας. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων χαὶ αὖϑις. Se δ᾽ αὐτός, ὅτι ἐπεί ἐστιν 177¥ 
ε >> ἊΣ Ὁ \ re pes age 7, εὐδαιμονία τῆς ψυχῆς ἐνέργεια. εὔλο fev αὐτὴν μάλιστα λέγειν χατὰ τὴν 
ἀχροτάτην τῆς ψυχῆς ἐνέργειαν. 7 δ᾽ ἀχροτάτη αὐτῆς ἐνέργειά ἐστιν 30 

\ σ ~ 

ἕνωσις πρὸς τὰ χρείττω χαὶ ““Guotwors Dew χατὰ τὸ δυνατόν᾽᾽, ὥς φησιν 

qo 6 Πλάτων, ἀνθρώπῳ. δυνατὸν yao τῷ τον πῳ μεῖζον ἀγαϑὸν χτήσασϑαι 
‘ 

τῆς πολιτιχῆς εὐδαιμονίας. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἂν εἴη ἢ πολιτιχὴ εὐδαιμονία 

τὸ ay χαὶ τελειότατον ἡμῶν τέλος, ἀλλὰ τὸ μεῖζον αὐτῆς, ἢ ϑεω- 
> 

ρητιχὴ εὐδαιμονία, (ἢ σύμπασα ies ἐνέργεια χαὶ τὸ ὅλον υέτρον τῆς ἀν- 
\ 

ty 

ee ἐνεργείας. τῆς μὲν γὰρ ἀρετῆς μέτρον χαὶ τέλος 7% πολιτιχὴ 
or 10 εὐδαιμονία, τῆς δὲ πολιτιχῆς εὐδαιμονίας ἢ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία.) ταύ- 3: 

τῆς δὲ ey τι ἄλλο χαὶ οἰχειότερον τῇ ἀνϑρωπίνῃ φύσε! οὐχ ἔστιν. 

οἰχεία μὲν γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ἐνέργεια ἢ χατ᾽ ἀρετὴν πρᾶξις, οἰχειοτέρα 

δὲ ἢ πολιτιχὴ εὐδαιμονία, οἰχειοτάτη 62 χαὶ τεῦ χαὶ ὅρος χαὶ τελειότα- 
> tov τέλος τῆς ἡμῶν ἀνόδου ἢ Sewpta, ἐνέργεια οὖσα tod ἐν ἡμῖν. ὥς φησιν, 

. ΄ ~ >\ 

15 ἀρίστου. τοῦτο δὲ Ss ἡμῖν νοῦς χαὶ ὃ ὄντως o- o ιν τὸ 
3% 
= ol < RQ 

oO 
4 a ad Φ — amy J a a = ee Φ 

χαὶ ἀληϑινὸς avipwros. ε ἄλλο τι ὃ δὴ κατὰ 40 
φύσιν δοχεῖ ἄρχειν. ἐπὶ μὲν τῶν φαύλων χαὶ iets χαιρόντων 

\ ἄρχει παρὰ φύσιν τὸ χεῖρον τοῦ χρείττονος, ἐπὶ ὃὲ τῶν σπουδαίων ἄρχει 
τὸ χρεῖττον, 6 λόγος, τοῦ χείρονος, τῆς ἀλόγου ζωῆς. εἰπὼν ὃὲ τὴν χατὰ 

20 νοῦν εὐδαιμονίαν ἐνέργειαν εἶναι τοῦ ἐν ἡμῖν ἀρίστου χαὶ πεφυχότος ἄρχειν 
ΠΕΣ ἐν τ ΠΩ a Ba eee CS ὩΣ ΩΣ ἘΔ eee χαὶ χρατεῖν τοῦ ἐν ἡμῖν Ὁ πρῶ τοῦ ἀλογοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἐπηγαγεν 

Φ Ww 

εἴτε δὴ νοῦς ἐστι τοῦτο ἐν ἡμῖν ἄριστον, δυνάμει λέγων, εἴτε δὴ νοῦν 

αὐτὸ χρὴ χαλεῖν, ὡς ἐγὼ αὐτὸ ὀνομάζω, εἴτε ζωὴν λογικήν, ὡς ὃ [Πλά- 45 
Ἅ v e ‘ / Vv 

των. ὃ δὴ ἄριστον, ὡς εἶπον, πέφυχεν ἄρχειν, χαὶ πρὸς τούτῳ ἔννοιαν 
σ is \ ἊΨ Ν Ἢ 

ἔχειν χαὶ env ὥς εἰσι χαλά: χαὶ τούτων τὰ μὲν ἀληϑῶς χαλά, τὰ τῷ οι 

ὃς φαινομένως: χαὶ ὅτι εἰσὶν ἀσώματοί τινες data χωρισταὶ τῶν σωμά- 

των χαὶ xa αὑτὰς ἑστῶσαι, χαὶ πρό γε τούτων αἴτιόν τι πάντων τῇ 
‘ 

ΕΝ - > ~ \ ΄ 
οὐσίᾳ ὄν, παντέλειος ἐνέργεια διαχρατοῦσα χαὶ το τ τη τ τὰ σύμπαντα. 

Ν ~ ΄ ~ » A , \ 

εἴτε δὴ νοῦν χρὴ λέγειν τὸ ἐν ἡμῖν ἄριστον εἴτε ϑεῖόν τι χαὶ ϑείαν τινὰ 

80 μοῖραν χαὶ ἀπορροήν, ὡς xat τοῦϑ᾽ ὁ [Πλάτων λέγει. εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ d0 
fe , , Vv 

θειότατον ἢ τούτου a χατ᾿ ἀρετήν, τὴν νοερὰν δηλονότι ζωήν, εἴη 

g 

‘ 

στάτην ταύτην ζωήν, χαὶ ᾿Ἱβνόμενος 2 ἐ = ee τέρα ἀχρότητι χαὶ ἐν τῷ 
΄ " \ ry 4) 

είῳ τέλει. ἔστι γάρ, ὡς εἴρηται, χαὶ ἢ πολιτικὴ εὐδαιμονία τέλος, ἀλλ 
es ΄ ~ 5 ΄ -- ) σ 

35 οὗ τὸ τελειότατον. εἶπε δὲ “cite δὴ τὸ ϑειότατον τῶν ἐν quiv’, ὅτι ἔϑος 
~ » ΄ _-~ \ 3 ~ , 

αὐτῷ χαὶ τὴν αἴσϑησιν καὶ ἁπλῶς τὴν φύσιν χαὶ πάντα τὰ τῆς φύσεως 
4 s ΄ ‘ ΄ \ > | + Ἢ eae . 17 . 

ἔργα | προσαγορεύειν. ἣ γὰρ φύσις, φησὶν αὐτὸς ἐν ἄλλοις, ϑεὸς μὲν 178r 
ὯΝ ~ . \ , e ‘ Vv ~ > ἘΞ , οὐχ ἔστι, ϑεῖον δέ τι χαὶ δαιμόνιον. ὥστε ἢ wey αἴσϑησις ϑεῖον, ov Ueto- 

Ἀ , 

τάτον, τὸ 6& λογιζόμενον ϑεῖον χαὶ ϑειότατον. 

ὦ ἀκροτάτην B: ἀχρότητα a 5 Πλάτων] Theaetet. p. 1τὸ Β 8 ἡ σύμπααα.«-- 

ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία (10) a: om, B 12 οἰχειοτέρα B: οἰχειότερον ἃ 14 ἐνέργεια 

Β: ἐν ἐνέργεια ἃ 37 ἐν ἄλλοις) ef. Η 14 p. 11550352 

37* 
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p. 1177a18 Ὁμολογούμενον ὃ 
τ 

Ὁ λέγων λόγος τὴν τοῦ ϑειοτάτου τῶν ἐν july χατὰ τὴν οἰχείαν ἀρε- 5 
τὴν ἐνέργειαν τελείαν εὐδαιμονίαν, ἀτελεστέραν δὲ τὴν πολιτικὴν σύμφωνός 

5 ἐστι χαὶ τοῖς πρότερον ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ῥηϑεῖσι χαὶ τῇ ἀληϑείαᾳ. 

ἐπεὶ γὰρ διττὸν ἀφορίζομεν τὸν ἀνϑρωπον χαὶ τὸν ὄντως χαὶ μάλιστα χαὶ 

πρώτως ἄνθρωπον τὸν νοῦν ἡμῶν εἶναί φαμεν, δεύτερον δὲ τὸν ἐχ otis 
΄ τὸ 

χαὶ σώματος, ἀληϑές ἐστι χαὶ σύμφωνον τῇ ἀληϑεία λέγειν τὴν ἐνέρ- 

γειαν τοῦ ὄντως χαὶ πρώτως eeu χρατίστην χαὶ πος χαὶ σεμνο- 
εὐδαιμονίας, χαὶ τοσούτῳ ἀτλοτος χαὶ ΤΉ ΟΕ ΡΟΣ, 10 10 τέραν τῆς πολιτιχῆς ε 

a. ὅσῳ τὰ ὑποχείμενα περι ἃ ἐνεργεῖ τῶν ὑποχειμένων τῇ πολιτιχῇ χρείττω 

χαϑέστηχε. τῆς μὲν γὰρ πολιτικῆς ἐστι τὸ χόσμον ἐπάγειν τοῖς δευτέροις 
χαὶ τάξιν χαὶ ὅρον τιϑέναι (καὶ εἴρηται πολλὰ περὶ τούτων ἐν τῷ πρώτῳ 

βιβλίῳ), ταύτης δὲ ἀνάτασις πρὸς τὰ χρείττω χαὶ ἕνωσις χαὶ γνῶσις τῆς 
15 τῶν ϑείων οὐσιῶν χοινωνίας χαὶ διαφορᾶς, ὅτε χαὶ ἐνέργεια λέγεται νοῦς 

ὃ ταῦτα ϑεωρεῖν οὕτως δυνάμενος. ἔστι μὲν (ap ual πρὸ τοῦ ἐνεργεῖν 15 

δύνασϑαι εὐδαιμόνως χατὰ τὴν νοερὰν ταύτην χαὶ ἔνϑεον ζωὴν οὐσία ἀσω- 

ματος χωρίζεσθαι δυναμένη τοῦ ζῴου τούτου. οὗ τὴν ἐπιτροπείαν ἔλαχε. 
λέγεται δὲ δυνάμει νοῦς τότε διότι δεχτιχός ἐστι τοῦ παρὰ ᾿Αριστοτέλους 

2 

90 ϑύραϑεν νοῦ, μᾶλλον ὃὲ τῆς τοῦ ϑύραϑεν ἐλλάμψεως νοῦ, ἧς ἐπειδὰν με- 

ὶ Oo? 2 a5 Ξ ἘΣ 
΄ ΄ ΄ \ ΄ Ὡς \ 

THOY |, νοερός τε λέγεται χαὶ τέλειος νοῦς xal ε ϑεωρητιχὸς χαὶ 
\ Ἃ »v > rh > ΄ "κα 

τὴν αἀχρᾶν SvEpyStayv ενερὴ ὧν χαὶ τἄλλα ὅσα πολλάχι χις SlLTOWSY. 

Ρ. 1177221 "Ett συνεχεστάτη" ϑεωρεῖν te yap μᾶλλον δυνάμεϑα 20 

συνεχῶς. 

Καὶ διὰ τὸ ἐνέργειαν εἶναι τὴν ϑεωρητιχὴν εὐδαιμονίαν τοῦ ἐν ἡμῖν τῷ or 

© ἀρίστου χαὶ ϑειοτάτου δεῖ λέγειν αὐτὴν xpatiotyy χαὶ ἀχροτάτην xat τε- 3 

λειοτάτην χαὶ διὰ τὸ συνεχεστάτην (ὑπάρχειν). εἴρηται γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ 
βιβλίῳ ὅτι μόνιμόν te χαὶ δυσαφαίρετον οἰόμεϑα τὴν εὐδαιμονίαν ὑπάρ- 
χειν. εἰ οὖν ἕν τι τῶν στοιχείων τῆς εὐδαιμονίας ὑπάρχει καὶ τὸ μόνιμον, 

80 τὸ μονιμώτερον ἄρα εὐδαιμονέστερον: μονιμώτερον GE τὸ πλείονα χρόνον 
ὑπάρχον. ὑπάρχει ὃὲ πλείονα χρόνον τὸ συνεχέστερον χαὶ μαχροχρονιώ- 

Ι ὃ᾽ ἂν Β: δὲ τοῦτ᾽ ἂν a et Aristoteles δόξειεν om. εἶναι Β et Arist. cod. Ha: δόξειεν 

εἶναι a et Arist. vulg. rhesis usque ad 6 νοῦς (p. 1177421) a ὃ λόγος B: λό- 

yous ἃ 4 ἀτελεστέραν δὲ B: xal ἀτελέστερον a 5 πρώτῳ Vat. 1022: προτέρῳ Ba 

9 πρώτως Β: πρώτου a 10 τιμιωτέραν B: τιμιωτέρα a 13 πολλὰ B: πολ- 

λάχις a 19 δυνάμει B: δυνάμενος a 23 ἔτι B: ἔτι δὲ a et Aristoteles 

23. 24 μᾶλλον δυνάμεϑα συνεχῶς B: δυνάμεϑα σ. p. a et Aristoteles 24 rhesis 

usque ad tw βεβαίῳ (p. eee a 26 xat (primo loco) iterat B 

27 ὑπάρχειν a: om. B ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ] cf. ο. 2 p. 109526 91 ὑπάργον 

Β: ὑπάρχειν ἃ 
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/, XA ig e ) \ - 

Tepov" συνεχέστερον GE ual μαχροχρονιώτερον ἢ εὐδαιμονία ἢ ϑεωρητικὴ 1788 
~ ~ , Wa \ ΄ ᾿ δὴν τ - \ > ΄ \ 

τῆς πολιτιχῆς" βελτίων ἄρα χαὶ ϑειοτέρα χαὶ διὰ τοῦτο xal ἀχροτάτη χαὶ 

τελειοτάτη. ἔτι εἰ τοῦ ἀεὶ ἔγγιον τὸ συνεχέστερον, πορρώτερον δὲ τὸ μὴ 
~ Sie See Mille 0 .Α , ¢ ΄ Ἀν βὰν ον ~ \ “5. , 

συνεχῶς χαὶ em ὀλίγον χρόνον ὑπάρχον, τὸ GE Get τοῦ μὴ ἀεὶ τελειότερον 
ΓΔ » Ἂ ΄ \ 5 

χαὶ βέλτιον, χαὶ ἢ ϑεωρητιχὴ apa εὐδαιμονία ὡς συνεχεστέρα χαὶ πολυ- 
\ χρονιωτέρα ἐγγιόν ἐστι τς ἀεὶ ἐν τοῖς νοητοῖς ϑεωρίας᾽ πόρρω δὲ 

«5 

πολιτιχή" τελειοτέρα ἄρα ἣ pores εὐδαιμονία χαὶ ἐπα τῇ δὴ χαὶ ἀχρο- 
ἊΝ 

τάτη. ὅτι δὲ τοῦ ἀεὶ ἔγγιόν ἐστιν ὃ πλείων χρόνος χαὶ συνεχέστερος τοῦ 

ἐλάττονος χαὶ μὴ συνεχεστέρου, δῆλον. λέγω δὲ πλείονα χαὶ συνεχέστερον 8; 
χρόνον αὐτὰς τὰς ἐνεργείας χαὶ πράξεις διὰ τὸ χρίνεσϑαι τὸ μῆχος aoe 

χαὶ τὴν βραχύτητα χαὶ τὴν συνέχειαν χαὶ τὸ μὴ τοιοῦτον χρόνῳ. εἰ δὴ 
ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία ἐστὶν ἢ τῶν ϑείων γνῶσις, αὕτη δὲ χρονιχοῖς μέ- 
τροις δρίζεται ὡς αἱ πράξεις (λέγομεν ee πρᾶξιν ὡριαίαν χαὶ υνηνιαίαν 

χαὶ ἐπι ον): ἔστι δὲ at ἴων ἣ χατ᾽ ἀρετὴν χρονιωτέρα πρᾶξις, οἷον 

ἢ μηνιαία τῆς ὡριαίας χαὶ ἢ ϑεωρητιχὴ ἄρα εὐδαιμονία ἜΡΕΥΝΑ ἐστὶ 

τῆς πραχτιχῆς, ὅτι ual πρὸς μείζονα μέτρα χρόνου ϑεωρεῖν δύναται χαὶ 

ϑεωρεῖ. ὅτι μὲν οὖν τὸ συνεχέστερον τῶν χαλῶν βέλτιον τοῦ μὴ τοιού- 
του, παντί που διὰ τούτων δῆλον. ὅτι ὃὲ χαὶ συνεχέστερον ἐνεργεῖν ὃ 

λον, ἔσται διὰ ϑεωρητιχὸς εὐδαίμων δύναται τοῦ πολιτιχῶς ἐνεργοῦντος δῇ 

τούτων. ἴσμεν ὅτι πᾶσα πρᾶξις χαὶ ἐνέργεια ἀγαϑοῦ τινος ἐφίεται χαὶ πᾶς 

ὁ πράττων χαὶ ἐνεργῶν ὀρεχτῷ τινι χαὶ τ χινούμενος χαὶ ἑλχόμενος 
χινεῖται χαὶ πράττει χάριν τοῦ τυχεῖν οὗ τὴν ἔφεσιν ἔχει. εἰ οὖν πᾶν 4: 
»} \ σ A ΄ \ ιν 3. 4 (2 ¢ ~ \ ‘> \ 

ὀρεχτὸν ἕλχει πρὸς ἑαυτὸ TO ἐφιέμενον, ὡς ἢ μαγνῆτις τὸν σίδηρον. τὸ 
~ 5 A \ ~ id ~ 4 ~ Ἃ ΄ \ ΟῚ , >) 

μᾶλλον ὀρεχτὸν χαὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει μᾶλλον ἂν χινήσῃ τὸ ἐφιέμενον ad- 
4 

τοῦ πρὸς ἑαυτὸ χαὶ τὴν αὑτοῦ hese ἔστι O& τῇ ἑαυτοῦ φύσει ὀρεχτὸν 
τὸ πρῶτον, ὥς φησιν οὗτος, τῶν πάντων αἴτιον χαὶ ἐρασμιώτερον χαὶ ποϑει- 

’ \ τι , ~ 5 a7 ~ 

νότερον χαὶ οὗ χόρον λαβεῖν od δύναται ὃ τοῦτο ϑεάσασϑαι δυνηϑείς. τῶν 

μὲν γὰρ ἄλλων ae χαὶ τῶν ὀρεχτῶν χαὶ τῶν φαινομένων ἀγαϑῶν ἐστι 

χύρος, χαὶ pexots ἐχείνου διώχομεν αὐτά, μέχρις ἂν τύχωμεν αὐτῶν xa! 

χύρον σχῶμεν αὐτῶν. ἐπὰν δὲ τον χαὶ πλησϑῶμεν αὐτῶν. παυόμεϑα 

δὰ 

\ μ᾿ ΄ \ ~ ΣΕ 

χαὶ GVXETL ΠΕΡῚ ταῦτα ρον eee χαὶ δῆλον ὅτι ὧν μὲν ἣ τεῦξι 
\ 

ὺς uy τος χαὶ ἢ ἀπόλαυσις χαὶ ἢ ἀπ᾿ αὐτῶν πλήρωσις ἐπ ΚἸὸΣ γίνεται, Boay 

“Ol ὁ περὶ αὐτὰ χρόνος ἡμῶν τῆς ἐνεργείας, χαὶ οὐδὲ συνεχῶς ἀλλ᾽ 2 1" i i 
διαλειμμάτων μαχρῶν ἐπ᾽ αὐτὰ φερόμεϑα, ὧν δὲ ἐργωδέστερον χαὶ χόρος 

αὐτῶν τάχιον οὐ γίνεται. ἀλλ᾿ ὅσον μᾶλλον ἀπολαύομεν, τοσοῦτον μᾶλλον 

πο)ϑοῦμεν, % περὶ αὐτὰ 
χαὶ ἢ ἐπ᾽ αὐτὰ φορὰ χατὰ βραχέα γίνεται χαὶ ἐχ διαλειμμάτων. οὗ δὲ 
μηδέποτε χόρος, GAN ὅσον ἀπολαύει τις αὐτοῦ τοσοῦτον ποϑεῖ χαὶ ὀρέγεται, 

περὶ τοῦτο δηλονότι συνεχῶς ἐνεργήσει χαὶ ἀεί, χἂν συμβῇ διά τινα περί- 
ξ > ~ ~ ~ NI ~ ΩΣ » \ ~ 4 Ἃ > , 

TTWOLY αἀποχλῖναι τὴς πρὸς ἐχεῖνο διατριβῆς. ΟὟὐΧχ ETL πολὺ ἂν ανασχοιτὴ 

ὡς Β: ὡς zat ἃ 16 μείζονα μέτρα B: μεῖζον μέτρον ἃ 23 ἡ Β: ὁ ἃ 

ἑαυτὸ B: ἑαυτοῦ a 37 βραχέα Β: βραχὺ a 38. 39 περίπτωσιν 

περίττωσιν a 

30 

40 

1 50 

ἐνέργεια ey χαὶ χρόνοις μαχροῖς μετρεῖται, [τὸν 

d. 
ds 
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΄ 

τ Ι 
τὰ Δ 2 ~ x ~ " id > \ ‘ ν ¢ \ aes 

δέ ἐστι πᾶν τὸ Vetov χαὶ ὃ δημιουργὸς Ἡμῶν. sede χης apa ἢ περι αὑτὸ 
> 

τοῦ νοῦ ee vis ἐστὶν ἢ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία, ἔστι πρὸς τοῖς εἰρη- 

μένοις, ὥστε χαὶ διὰ τὴν συνέχειαν χρατίστη χαὶ ἀχροτάτη χαὶ τελειοτάτη 

5 ἐστίν, οὐ μόνον δὲ ὡς αὐταρχεστάτη ual ὡς συνεχής ἐστι τελειοτάτη χαὶ 

eee Bue ual ὡς ἡδίστη: τὰ γὰρ ἥδιστα συνέχειν λίαν ἐπὶ πολὺ 
δύναται τοὺς χαίροντας αὐτοῖς. ὅ τε γὰρ τοῖς μέλεσι σφόδρα χαῖρον ov 
oO ΄ 5 id / \ \ 5 / > ΄ σ 

ὅλης, ως εἰπεῖν. ημξερας χαι νῦχτος EXELVWVY αχοῦξι. O TE τοῖς χατὰ YEw- 

~ > ΄ 7 \ \ ‘ 

μετρίαν ἢ τῇ μεγάλῃ συντάξει υόγις ἀφίστατα! τούτων χαὶ μετὰ βραχὺ 

10 πάλιν ἡνατρέχει πρὸς ἐχεῖνα. εἰ 
x ~qQ? v4 v 7 \ ΄ 

& ταῦ οὕτως SYELY οὐναταᾶι τοὺς χαι- ae 

, ~ , \ ~ 5 ‘4 \ 3 /, A cp/ 

POvTas αὐτοῖς. τι GEL Λεγξεῖιν πέρι TOV χαλλίστου χαὶ αριστηῦυ χαι γριστοὺ 

χαὶ τῇ ξαυτοῦ φύσει ὀρεχτοῦ; ἔστι τοίνυν 7 ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία χαὶ 

ὡς ἢ δίστη τελειοτάτη" ἡδίστη δὲ ἢ τοιαύτη ἐνέργεια, ὅτι χαὶ τὸ ὀρεχτὸν 
Ι 

χαὶ ἐφετὸν αὐτῆς (EE τὸ ὃὲ FOlotyY εἶναι τὴν ϑεωρητιχὴν ἐνέρ- 
ea 

15 γειαν ἐδήλωσεν εἰπὼν οἰόμεϑαά te δεῖν ἡδονὴν παραμεμῖχϑἣαι τῇ 
sa s ~ er > . ~ ΄ 9. ὦ ΄ , ΄ Δ 

EVOAZLUOVIG. TAL γὰρ Uh ειναι GOXEL G EVOALULWMY βίος. ἢ γὰρ τε 
> \ 

΄ 
Ela wohe 

ζωὴ χαὶ ἀνελλιπὴς χαὶ αὐτάρχης ne χαὶ το ὥστε χαὶ ἡδίστη" 

ἔστι δὲ τοιαύτη con ἢ νοερά. ἔστι μὲν γὰρ χαὶ ἢ ἘΣ εὐδαιμονία 

αὐτάρχης χαὶ τ 

20 εἴδει τῆς ζωῆς 
Ἁ “ας >) ‘A a\ ΕΣ 

pyres εὐδαιμονία. εἰπὼν OF ἃ 

γα τῶν ἀρίστων εὐδαιμονίαν, ἐπήγ 

λεία χαὶ oe ἀλλὰ τὸ ὄντως τέλειον ἐν τῷ πρωτίστῳ 
OTL χαὶ τὸ ὄντως ἡδύ: πρώτιστον δὲ εἶδος ζωῆς 7 ϑεω- 

ρίστην εἶναι τὴν ἐν ϑεωρία χαὶ γνώσει: 

ye δοχεῖ γοῦν ἣ φιλοσοφία ϑαυμα- | 
\ v eo \ C , \ ~ ΄ ΄ a. 

στὰς ἐχεῖν ἡδονὰς xadaprotytt χαὶ τῷ τιμίῳ. ἢ δὲ φιλοσοφία, 
fife Qi / aN \ » \ = ΄ ὑδὲεὶς oe ~ σ ἐπε CON nes eaN ΞᾺ i 

ὅτι ϑεωρία ἐστὶ χαὶ ζωὴ νοερά, οὐδεὶς ἀγνοεῖ, ὥστε ἡδίστη. τὸ δὲ χαϑα- 
/ 

χαϑαριωτέρων χαὶ ἀυλοτέρων αἰσϑήσεων at oa oyeva χαϑαριώτεραι. εἰ 

, 5 TL xX ~ 

25 ριότητι πρόσχειται διὰ τὰ πρὸ ὀλίγου εἰρημένα. εἴρηται γὰρ ὅτι τῶν 
Ν 

ὃ 

τοῦτο, ὅσον ὃ νοῦς ἀυλότερον χαὶ τιμιώτερον TH Peso DY τοσοῦτον χαὶ 
~ ~ ΄ y 

7 Se αὐτοῦ τῶν ἐνεργειῶν τῆς ἡ δεν ὦ χαὶ ἐχ τῶν ὑποχειμένων 

ὅσον ὅπερ φέρει τῇ χαϑαριότητι χαὶ τῷ τιμίῳ τὰ νοητὰ τῶν πο OY, 

30 τοσοῦτον χαὶ 7% νόησις τῶν αἰσϑήσεων χαὶ ϑεωρία πράξεως. ἔτι Sirs 

+ A 3. ΄ ~ ms ~ A sa ~ ~ ΝᾺ % 

TOALTLYGS EVOALUWMY τοῖς πολίταις TEPITOLELTAL TO EDOALUGVELY (τοῦτο οε Av- 
τ ~ 

τοῖς ἐμποιῆσαι ἀδύνατόν ἐστι χωρὶς τῆς προσηχούσης ἕχάστοις τάξεως χαὶ 

ὑχοσμίας: αὕτη ὃὲ γίνεται τῷ τοὺς ὑὲν τιμᾶν, τοὺς δὲ χαὶ χολαζειν), 

νδέχεταί ποτε μετάμελον λαμβάνειν χαὶ μετάνοιαν, ὅτι τύνδε ἐχόλασεν ἢ 
‘ 

35 τῷδέ τινι ἐχαρίσατο. ὃ δὲ ϑεωρῶν χαὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐπισχεπτό- 
“ΝΑ ΝΠ / 4 σ ‘ ΄ wv σ 

WLEVOS οὐδέποτε ἐν WLETAVOLA γίνεται. OTL τοῦοξ τινος τὴν φύσιν ξεγνω. O 
Ἁ > 

- 
ιν 

\ 

5 / 9 / s55 \ a 4 3 led A 5 ~ Eng -" 

ς ἀπουσίας EXELVOD, ἀλλὰ ὅσον τάχιον ξΞπάνηςξι πρὸς ἐχεῖνο. τοιοῦτον [178ν 

a 

το 0 

15 

20 

20 

~ ~ » x > \ c \ c TaN ~ αὶ ~ ει P= 
νοερῶς ζῇ. Gutxtos μὲν οὖν χαὶ χαϑαρὰ ἣ ἐπὶ τῷ ϑεωρεῖν ἡδονὴ διὰ 80 

~ ΕΝ 5 , ΄, ΄ , 4 νι a 
ταῦτα, ἄμιχτος δηλονότι λύπῃ χαὶ μεταμελεία, τιμία δέ, διότι χαὶ περὶ ἃ 

" ΣΦ 3 5 X\ 33> , 

ἐνεργεῖ χαὶ ὧν ἀντιλαμβάνεται νοῶν ὁ ee εὐδαίμων τιμιώτατα. 

2 πᾶν τὸ ϑεῖον B: τὸ πᾶν, τὸ θεῖον ἃ ). 4 fort. ἔτι δὲ πρὸς τ. εἰρ. καὶ διὰ χτλ. 20 πρώ- 

τιστον Β: πρὸς ἕτερον ἃ 235 ἡδονὰς ἘΠῚ δε τιμίω Ba: βεβαίῳ Aristoteles 26 χαϑα- 

ρειοτέρων B et similiter pleramque 27 ὅσον a: ὅσων B ὃ] τὸ Β: τῷ ἃ 34 ποτὲ Β: δή- 
Ε Ε - ΕΞ its : 

ποτε χαὶ a τόνδε B: τόδε a 30 τωδέ Β: τὸ δέ ἃ 99. τιμιώτατα Β: τιμιωτάτη a 
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WN tA 

p- 1177826 Βὔλογον δὴ tots εἰδόσι τῶν ζητούντων ἡδίω τὴν [τ8ν 

διαγωγὴν εἶναι. 

Τὰ πραχτά, περὶ ἃ 6 πολιτιχὸς 2 ἐνδιατρί ὑπὸ ἄστατα χαὶ 
‘ 

ἀόριστα τυγχάνει χαὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχει. οὐ γὰρ εἰ σήμερον συμφέρει 

Pane ἵν αὐτοῖς ἢ συμμα ἀπε ἴσϑαι πρὸς ad- 
\ 

( ἘΞ < Q- Day Pind 2 φιλίαν ἔχειν τούσὸ 
τῶν, χαὶ ἀεὶ ὠφέλ'υόν ἐσ 

or 

a 

~ 5 ν᾿ 77 ~ \ 

ι 

tv, οὐδ᾽ εἰ χρὴ νῦν πρὸς τούσδε πόλεμον ἔχειν, 40 
εἰ οὖν ἀόριστα ταῦτα, τὰ δ᾽ ἀόριστα ἄγνωστα. Φ S RQ cv A o -- wy . 

\ / 

χαὶ ἀεὶ πολεμητε 

πολιτικὸς εὐδαίμων ἐστί. ζητεῖ γὰρ πότερον ἘΝ a ἐν ἀγνοίᾳ ἄρα χαὶ ζ Sigg 

δεῖ πόλεμον ἄραι χατὰ oa ἡ σπείσασϑαι χαὶ συμμαχῆσαι toisds 7 παρι- 

10 δεῖν χινδυνεύοντας χαὶ πεζῇ ee ἢ ναυμαχῆσαι χαὶ τόνδε χολάσα! 

ἢ ἀφεῖναι καὶ ὅλως ἀεὶ σχεδὸν ἐν ἀγνοίᾳ χαὶ ζητήσει χαϑέστηχεν. 6 δὲ 

χατὰ νοῦν ἐνεργῶν ἐν χατοχῇ καὶ ἀπταίστῳ γνώσει τοῦ συστοίχου neat 
στιν. ke ἄρα ΕΠ ἢ χαὶ ὃ ϑεωρητιχὸς βίος τοῦ πολιτιχοῦ. 6 γὰρ 45 

ζητῶν ἀγνοεῖ, ὃ δ᾽ ἀγνοῶν οὐχ ἥδεται. τελειοτέρα οὖν ἢ ϑεωρητιχὴ, εὐδα!- i | 9 i L «| i i 2.5: 1 

15 wovla τῆς πολιτιχῆς χαὶ ὡς αὐτάρχης ual ὡς ἡδίστη χαὶ ὡς Goveyye. τοῦ ἱ | f Ι Ι | Ke is 
τ «ἃ: , v ΄ sit Fis) 25 

γὰρ χρατίστου τέλους ἢ τ: ξις a οὐκ ἔχουσα συνεχής ἐστι χαὶ ἐπ 
- vw \ - \ \ ἄπειρον. τῶν μὲν γὰρ ὃς τὸ ζὴν ἀναγχαίων χαὶ ὃ ee χαὶ πρὸ 

\ ᾿Ξ > \ \ ΓΞ Ἢ Ἁ 4 3 

ὃ δίχαιος χαὶ οἱ λοιποὶ δεόνται. εἰπὼν τὸν ϑεωρητιχὸν βίον ἀνεν- 
~ \ ΄ ~ ΄ , ‘ 

δεῇ χαὶ αὐτάρχη (ἔστι γὰρ ὡς ἀληϑῶς 7 νοερὰ ζωὴ αὐταρχεστάτη χαὶ 
> x v \ ὃ > ΄ os x ε <r , 

20 ἀπροσδεής: ἔχων γὰρ ὁ ϑεωρητιχὸς εὐδαίμων τὸ ὅλον τῆς ξαυτοῦ δυνά- 
, > ¢ ~ ~ . 5 ~ 

μεως ἀγαϑὸν χαὶ τούτου ἀπολαύων ὑπερορᾷ τῶν δευτέρων πλὴν τῶν 50 
~ ἢ 5 Ν εἶ 

αἀναγχαίων: ταῦτα γὰρ ἐπιζητεῖ, οὐχ ὡς αὔξειν 6& μέλλοντα τὴν νοερὰν 
΄ ἕν ὩΣ Dns > Tipe S.A Lh, be Vig tes ~ ons ς Ξῷ ᾽ 

αὑτοῦ ζωὴν δεῖται αὐτῶν, ἀλλ ἐπεὶ παρὰ τοῦ τῶν ὅλων ϑεοῦ σώματος 
lé ~ ~ 3 ΄, ΄ “» - - 

ἐπιτροπείαν ἔλαχε, δεῖται τῶν ἀναγχαίων εἰς συντήρησιν αὐτοῦ χαὶ ποιεῖται 
25 dv αὐτῶν τὴν αὑτοῦ πρόνοιαν ἀπροσπαϑῶς: ἣ μὲν yap τοῦ εὐδαίμονος 

τέλειος ζωὴ ἀνενδεής an ἢ δὲ δεομένη τῶν ἀναγχαίων ἢ τοῦ σώματός 
\ 

ὃ olxetov ἀγαϑὸν xal τὴν σφετέραν τελειότητα: ἀναγχαία 
> "Ὁ 

τ 

οὖν ἐστι τῷ εὖ δαίμονι ἣ τοῦ σώματος τελειότης χαὶ οὐχὶ προηγούμενον 179r 

ἀγαϑόν.) εἰπὼν δὲ τὸν μὲν ϑεωρητιχὸν βίον αὐτάρχη. τὸν δὲ πολιτιχὸν 

80 βίον ἐνδεῆ, φησὶν ὅτι τῶν μὲν ἀναγκαίων πάντες δέονται χαὶ ὃ σοφὸς χαὶ 

ὃ δίχαιος. λέγων δίχαιον tov πολιτιχὸν εὐδαίμονα. ὥσπερ σοφὸν τὸν ϑεω- 

ρητιχόν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι δέονται ὡς προηγουμένων ἀγαϑῶν. ὁ δὲ ϑεω- 

ρητιχός, ὡς εἴρηται, ὡς ἀναγχαίων. ἐσχάτως γὰρ λιμῶττον τὸ σῶμα 7 ὃ 

χαλεπῶς νοσοῦν παρεμποδίσει τῇ ϑεωρίχ, ἀλλ᾽ ὃ μὲν τοιοῦτος ὑπερορᾷ. χαϑά- 

35 περ εἴρηται, τῶν δευτέρων. τοῖς δὲ τοιούτοις, ἥτοι τοῖς ἀγαϑοῖς, ἥτοι τοῖς 
~ 

πολιτιχοῖς εὐδαιμονίας ixavM@c χεχορηγη μένων χαὶ προσόντων τῶν dev- 

1 δὴ Β: δὲ ἃ et Aristoteles διαγωγὴν Β et Arist. vulg.: ἀγωγὴν ἃ et Arist. cod. Lb 

2 rhesis usque ad ἡ μᾶλλον (p. 1177434) a 7 ἀόριστα B: ἄριστα a (utroque loco) 

8 ζητεῖ B: ζητήσει a 16 συνεχής B: συνέχεια a 17 τῶν μὲν γὰρ --- δέονται (18) B: 

om. ἃ 17. 18 σοφὸς καὶ δίχαιος Arist. 21 ayatoy B: ἀγαϑῶν ἃ 30 βίον B: om. a 
Ω 

ἐνδεῆ ἃ: ἐνδεᾶ B 34 παρεμποδίσει B: παρεμποδίση ἃ 90 an εὐδαίμοσιν ἢ 
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τέρων ἁπάντων, λέγω δὴ τῶν ἀρετῶν χαὶ τῶν ἐχτὸς ἀγαϑῶν, οὐχ αὐτάρ- 179r 
, et ee ~ ~ 26. uns οὔτε 7 apet ἣ όνη πρὸς εὐδαιμονίαν (καὶ δέδειχται τοῦτο τῷ ἐξης- 

ξ S @ γητῇ ᾿Αλεξάνδρῳ ἔν τινι τῶν αὑτοῦ euge (Bhwv) οὔτε ἢ τῶν ἐχτὸς πριν 

παρουσία, GAR εἰσὶ χαὶ τούτων παρόντων ὙΦ δέονται γάρ. ἐπειδὴ 10 

5 ἐνέργειαν χαὶ τὴν πολ'τιχὴν εὐδαιμονίαν τίϑενται, τῶν ἰδίων ὑποχειμένων 
περὶ ἃ ἐνεργήσουσιν. εἰ γὰρ πᾶσα ἐνέργεια πρός τι χαὶ περί τι, δεῖ τῶν 

περὶ ἃ ἐνεργήσουσιν. ἀνάγχη γὰρ ἀναιρεϑῆναι τὰς πράξεις χαὶ ἐνεργείας 
τοῦ πολιτιχοῦ εὐδαίμονος. μὴ ὄντων τῶν χινούντων χαὶ ἐπισπώντων αὐτὸν 

πρὸς τὸ ἐνεργεῖν. ὥσπερ γὰρ χρῃζει ὀργάνων, Ov ὧν ἂν ἐνεργήσῃ» οὕτω 
10 χαὶ ὑποχειμένων περὶ ἅ. χαὶ τοῦτο χαὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἄλλων δῆλον, 

χαὶ πρώτων τῶν ἐναρέτων. ὅ τε γὰρ δίκαιος δεῖται, πρὸς obs διχαιοπρα- 1ὅ 

γήσει (εἰ γὰρ ἢ δικαιοσύνη τοῦ ἴσου τοῦ χατὰ ἀναλογίαν ἑχάστῳ ἐστὶ ὃια- 
΄ νεμητιχή, δεῖται οἷς τὸ xaT ἀξίαν ἀποδώσει: μὴ παρόντων οὖν τούτων 

ἀνήρηται ἢ ἐνέργεια αὐτοῦ χαὶ ἣ διχαιοπραγία) 6 τε ἀνδρεῖο ος δεῖται τῆς 

18 τῶν πολεμίων παρουσίας (οὐ δύναται γὰρ πολεμίων μὴ sey ἐνεργῆσαι 

τὰ ἀνὸδριχά), ὅ τε σώφρων ὡσαύτως δεῖταί τινων, πρὸς οὃς τὰ σωφρον!χὰ 
> aa ane ers Ξ: > bye nies . ave ᾿ \ Ψ > , Β ~ Ay aes © 

διαπράξεται (τούτων τε οὖν αὐτοῖς χρεία, χαὶ ἔτι ὀργάνων: τῷ μὲν γὰρ 20 

ΚΝ > ΄ Nie ΄ ΄ yy ~ σ \ \ ‘ 
μέλλει διανέμειν) χαὶ ὁ φρόνιμος τέλους 7 τινων τελῶν. ἵνα τὰ πρὸς THY 
δεν - \ ΄ - ¢ ΄ PAS 5Ὁ 

20 λῆψιν αὐτῶν χαὶ χα τ συντελοῦντα εὑρήσει. 6 δὲ ϑεωρητιχὸς οὐδε- 
vos yore: ἔχων γάρ, ὡς εἴρηται, τὸ ὅλον τῆς οἰχείας δυνάμεως ἀγαϑὸν 

ἀπροσδεὴς χαὶ ὅλως οὐ δεῖταί τινος ἄλλου πρὸς τὸ ἐνεργεῖν περὶ αὐτή. 
\ o Ἃ Fe Gy ~ ΄ 

χαὶ ὅσῳ ἄν σοφώτερος χαὶ βελτίων τὴν ἕξιν ἢ. τοσούτῳ μᾶλλον ἐνεργήσει. 
εἰ οὖν ὃ πολιτιχὸς δεῖταί τινῶν πρὸς τὸ ἐνεργεῖν, 6 δὲ ϑεωρητιχὸς οὐ 

τῷ on δεῖται, ἢ ϑεωρητιχὴ ἄρα εὐδαιμονία αὐταρχεστάτη χαὶ ἡδίστη Ov αὐτὸ 2% 

τοῦτο τὸ wy δεῖσϑαι χαὶ τελειότατον. 

p. 11||184 Βέλτιον δ᾽ ἴσως συνεργοὺς ἔχειν, GAN ὅμως αὐταρ- 

χέστατος. 

Συνεργοὺς οὐ πρὸς τὴν χατὰ νοῦν ἐνέργειαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀνενόχλη- 

80 τὸν τῆς ϑεωρίας" χρήζει γὰρ τοῦ ἑψήσοντος τὰ λάχανα χαὶ ὕδωρ χομί- 80 

σοντος χαὶ τὸ χιτώνιον ἀπορρύψοντος χαὶ ὅλως τοῦ τὰ ἀναγχαῖα ποιήσον- 

τος. ὅμως, φησί, χἂν τούτου ἀπορήσῃ, αὐταρχέστατός ἐστι διὰ τὸ πάμπαν 
ὀλίγων χρῃζειν: ἀντλήσει γὰρ αὐτὸς ὕδωρ χαὶ λάχανον ἑψήσει. εἰ μὲν 

- ἮΝ N7 Ἁ - [4 fs ~ 

γὰρ περδίκων χαὶ φασιανῶν ἐψήσεως ἐδεῖτο χαὶ τραπέζης πολυτελοῦς, τότ᾽ 

C2 o7 
ἊΣ \ > Vv 5 \ > a ΄ >} \ > > \ ~ ~ 

90 ἂν Ἢν ASYOhOS χαὶ ETLOSTY/S* ESTTEL δὲ OATOS χαὶ ways, χαι τῶν ταῦτα 

3 ᾿Αλεξάνδρῳ] de anima qui fertur libro II p. 159 Br. ὃ τῶν B: χαὶ ἃ 9. ἐνερ- 

γήση Β: ἐνεργήσει ἃ 11 πρώτων Β: πρώτῃ ἃ 12 ἀναλογίαν B: ἀνάλογον a 

13 οἷς B: éxetvwy οἷς a 15 πολεμίων B: πολέμων a 17 διαπράξεται Vat. 320: 

διαπράττεται Ba 23 βελτίων B: βελτίω a 24 οὐ B: om. a 27 ἔχειν B et 

Arist. cod. Mb ἔχων a et Arist. vulg. 28 rhesis usque ad τὴν πρᾶξιν (p. 1177>4) a 

32 αὐταρχέστατός B: αὐταρχεστάτη a 34 φασσιανῶν B 
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σ 

, > ~ > v x "ἡ - 

παρασχευασόντων ἀπορῶν αὖτ sai ἔσται. ἢ συνεργοὺς λέγοι ἂν τοὺς 179r 

ἴται γὰρ τούτων, ὅτι οἱ φίλοι παραϑήγουσιν 85 
5 , > ~ » > 

οἰχείους αὐτῷ ae Ott 
> ΄ \ > ΄ αἱ ΄ ‘ , ‘ \ ΄ 

ἀλλήλοις τὴν = hoe αἱ χρόνον πλείονα χαὶ συνεχέστερον 7 χατὰ usvas 
\ \ 

ἐνεργοῦσι xat αὐτήν. τὸ δὲ ἴσως πρόσχειται πρὸς μὲν τὸ πρότερον. Orr 
t περὶ τὰ ἀναγχαῖα ἐπιτήδειοι οὐ πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν αὐτὴν xaP αὑτὴν 

οὐδὲ πρὸς αὔξησιν αὐτῆς εἰσι συνεργοί, ἀλλὰ πρὸς τὴν τοῦ σώματος τε- 
λειότητα: ὅπερ σῶμα εἰ μὲν ταὐτὸν ἦν τῷ ἀληϑεῖ ἀνθρώπῳ, ἦσαν ἂν 

X ens >) ΄ 3 \ μι 5 ἂν ΄ ν » Vv \ nh συνεργοὶ τῷ εὐδαίμονι: ἐπεὶ ὃξ οὐ ταὐτόν, ἴσως ἄν, ἥτοι χατὰ συμβεβη- 
χὸς ἂν εἴποιμεν συνεργούς. χαὶ οὐχ ἁπλῶς: πρὸς δὲ τὸ δεύτερον διά τινα 40 

10 εὐλάβειαν χαὶ τὴν πρὸς τὸν διδάσχαλον [Πλάτωνα αἰδῶ, undevds λέγοντα 
δεῖσϑαι συνεργοῦ τὸν ὄντως ἄνθρωπον, αὐτοῦ γὰρ ἐν τῇ ψυχῇ τοῦ νοῦ 

ἐλλάμποντος χαὶ ὅλης ἐχείνου οὔσης, τίς ἣ χρεία τινὸς ἄλλου πρὸς τὸ εὐ- 
> \ / \ Ἔ if τ \ > ~ 4 

δαιμόνως ζῆν; χαὶ λέγει περὶ τούτων 6 [Πλάτων χαὶ ἐν ταῖς [Πολιτείαις 
Ὁ σ \ x 

χαὶ ἐν τοῖς Νόμοις. ὅτι δὲ μετὰ τ “ον χαὶ μᾶλλον χαὶ συνεχέστερον 

9) 

15 ἐνεργοῦσιν ot εὐδαίμονες, εἴρηται i“ τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ. ὅτε ἐδείχνυεν 
n€ete δ᾽ ἂν αὕτη μόνη Ot ἑαυτὴν 45 

σ ¢ FN) ὦ a ~ σι ~ 
ὅτι ὁ εὐδαίμων δεῖται φίλου. d¢ 
> ~ 5 \ ? δι ὁ... ς ~ oa? wv ΄ Vv c , 

ἀγαπᾶσϑαι. εἰ τὸ δι᾿ αὑτὸ αἱρετὸν tod Gv ἄλλο, ὡς εἴρηται, αἱρετώτερον 
c > a δ \ ~ \ (ἢ yap ὑγίεια Gv αὑτὴν οὖσα αἱρετὴ τ "ἢ χαὶ φλεβοτομίας τῶν μὴ 

δι᾿ ἑαυτὰς ἀλλὰ διὰ τὴν ὑγίειαν οὐσῶν αἱρετώτερον χαὶ τελειότερον), ἔστι 

90 ὃὲ ἢ μὲν πολιτιχὴ εὐδαιμονία τῶν δι᾿ ἄλλο τι a m 

τιχὴν εὐδαιμονίαν χαὶ ἔτι τοὺς πολίτας χαὶ τὴν πόλιν εὐδαίμονας ποιεῖν). 
>) Ν ἊΣ a \ IC, Ἁ RS ec Ἁ \ 5 3) ws , 2 a ς la or a 

αὑτὴ ὃξ ἢ νοερὰ ζωὴ δι ἑαυτὴν χαὶ od Gt ἄλλο τί ἐστιν αἱρετή, αὕτη 50 
Ἃ » c +> ΄, / \ \ ia ᾿- \ 
dy εἴη ἣ τελεία εὐδαιμονία. τέλειος μὲν γὰρ xat 7 ὑγίεια χαὶ τέλειον 
=> > > - \ \ > \ > ay ry > 

εἶδος, ἀλλ᾽ ὡς ἘΠῚ eeu ἀτελής ἐστι. πάλιν τέλειον μέντοι εἶδος 

25 7% ἀρετή, ἀλλὰ πρὸς τὴν πολιτιχὴν εὐδαιμονίαν ἀτελής ἐστι. χαὶ ὅλως τὰ i (p i 
a υένα ὅσον ee τὴν οἰχείαν πὴ χαὶ τὸ σφέτερον εἶδος τέλεια μέν 

εἰσιν, ἀτελῆ Ge λέγονται ὡς πρὸς τὰ ὑπέρτερα χαὶ σεμνότερα, εἰ οὖν 

τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει (καὶ παντὸς μᾶλλον ἀληϑέστατον), ἔστι δὲ ἢ ϑεωρητιχὴ 
+> ΄ \ We ats \ \ Nie ets \ \ \ Nie ee Ὁ (Sens "( εὐδαιμονία τὸ ἔσχατον εἶδος χαὶ τὸ δι’ ἑαυτὸ χαὶ wy Ov ἄλλο τι | αἵρε- [τϑν 

80 τόν, αὕτη ἄν ety ἣ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι δὲ τὸ ἔσχατον τέλος καὶ τε- 

λειότατόν ἐστι χαὶ μόνον δι᾿ ἑαυτὴν χαὶ οὐ δι᾿ ἄλλο τι ἀγαπᾶται, δῆλον 
éx τοῦ μηδὲν ἄλλο τι παρ᾽ αὐτὴν ἡμῖν παραγίνεσϑαι. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς 
ἀνὸρείας ἐπιγίνεται vinn, ἀπὸ δὲ = σωφροσύνης ἀοχλησία, ἀπὸ δὲ φρονήσεως 

τεῦξις τῶν πρὸς τέλος τι συντεινόντων, ἀπὸ δὲ πασῶν ὁμοῦ ἣ πολιτιχὴ 

35 εὐδαιμονία: χαὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων πράξεων χαὶ ποιήσεων Guotws, ἀπὸ μὲν 5 f ᾿ ἱ 
~ Ss \ >\ ~ > Vv > ΠΣ ΒΆΝ \ ~ 2 ΄ 5 ~ 

τῇσὸε πλέον, ἀπὸ δὲ τῆσδε ἔλαττον, οἷον ἀπὸ μὲν τῆς ἐμπορίας πλοῦτος, 

ἀπὸ δὲ τῆς ὑφαντιχῆς ὕφασμα χαὶ ἀπὸ τῆς ἰατριχῇς 7 ἰατρεύσεως ὑγίεια 

1 παρασχευασάντων a λέγοι Β: λέγει ἃ 2 παραϑήγουσιν scripsi: παραϑήσουσιν 

Βὰ ὃ ἀλλήλοις B: ἀλλήλους a 10 λέγοντα Vat. 320: λέγοντος Ba | Ι i ἱ 
15. quos locos voluerit hau scio, ef. de Rep. X p. 613a 15 ἐν ty πρὸ τούτου 

βιβλίῳ] ¢.9 p. 116958ὃ 16 ae 6 ἂν Ba et Arist. codd. LbMbOb: δόξαι τ᾽ 

ἂν Arist. vulg. 17 ὡς εἴρηται] c. 2 p. 117220 21 ἔτι B: ἔστι a 22 τὶ 

B: tot a 31 μόνον seripsi: μὴ Ba 
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20 

30 

35 

> \ χαὶ ἀπὸ τῆς οἰχοδομήσεως olatar ἀπὸ δὲ τῆς ϑεωρίας οὐδέν τι GAN αὐτή 17 

ἐστιν ἢ ϑεωρία χαὶ ἐνέργεια χαὶ τέλος. 

Ρ.111τ04 Δοχεῖ τε ἣ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ. 

Τοὺς ESE (nat) ἐχτὸς παντὸς ὄχλου ὁ ὄντας εὐδαίμονας λέγουσι χαὶ 10 

way ἑἐχάστην ἀχούομεν πάντας λέγοντας On’ αὐτῆς τῆς φύσεως ἀγομένους 
cc ¢ 2 ~ ΄ " X ) , ᾿Ν 5 ‘6 δεῖνα μαχάριός ἐστι χαὶ εὐδαίμων. ἐρωτώμενοι GE διὰ τί, λέγουσ! 
“διότι ἀνενόχλητος διατελεῖ σχολάζων χαὶ δίχα ϑορύβου διαβιῶν᾽᾽. εἰ οὖν 
τοὺς σχολάζοντας εὐδαιμονίζομεν. ἐν σχολῇ δὲ μᾶλλόν εἰσιν of νοερῶς 

ζῶντες, οὗτοι μᾶλλόν εἰσι εὐδαίμονες, χαὶ μᾶλλον χαὶ ὄντως ἀχροτάτη χαὶ 

τελεία εὐδαιμονία ἐστὶν ἢ χατὰ νοῦν ζωὴ χαὶ γνῶσις τῶν ϑείων χαὶ ἐπα- 

oy ual οὐχ ἢ ἐν ἀσχολίᾳ παντοίᾳ πολιτιχὴ εὐδαιμονία. πάντα τοίνυν. 
ὅσα περὶ εὐδαιμονίας ἐδόξασαν ot a αὐτοῦ χαὶ σὺν αὐτῷ, ἔδειξεν ὑπάρ- 
χόντα τῇ ὑεωρητοιῃ εὐδαιμονίᾳ. εἴτε γὰρ εὐδαιμονία ἐστίν, ὥς τινες 
εἶπον, τὸ Ot ἑαυτὸ αἱρετὸν χαὶ μ᾽ δι᾿ ἄλλο τι, τῇ νοερᾷ μόνῃ ζωῇ 

ἀπεφή- 
ναντο, τὰ χατὰ τὰ ἀγαϑὰ τὰ ἀπὸ τῶν χρειττόνων εἰς αὐτὴν ἀφιγμένα, ἃ 

5 ~Q) ς΄ ΄ Ν ~ 2 / ΄ v 

too) ὑπάρχει χαὶ οὐχ ἄλλῳ τινί, εἴτε ψυχῆς ἐνέργεια, ὡς ἄλλοι a 

a. > (uae ees σ ash Pe ~C y ! ΄ \ \ C \ ei Vd 

δὴ ἀγαϑά ἐστιν, ἥ te ἐχεῖϑεν ἔλλαμψις ἢ πρὸς tov ϑεωρητιχὸν εὐδαίμονα : 
Cy 

χαὶ ἢ ἐπὶ ταύτῃ Ἰνῶσις τῶν te πρώτων χαὶ δευτέρων χαὶ τῶν ἐφεξῆς nat 

τῆς χοινωνίας αὐτῶν χαὶ διαφορᾶς χαὶ τῆς ἑχάστων ἰδιότητος, χαὶ τοῦτο 

τὸ ταύτῃ ἐξαίρετόν ἐστι χαὶ ἰδιαίτατον, εἴτε εὐζωΐα χαὶ εὐπαϑεια, χαὶ ταύ- 

της εὐμοιρεῖ, εἴτε σχολὴ χαὶ ἀπραξία, ὡς 6 ᾿Εἰπίχουρος βούλεται, χαὶ τοῦτο 
ταύτης ὃν διὰ τῶν προχειμένων δείχνυσι λέξεων, λέγων δοχεῖ τε ἢ εὐ- 
τῷ A me Cy es ε ᾿ 7 
δαιμονία ἐν τῇ σχολῇ. εἰ γὰρ ἢ εὐδαιμονία τέλος ἐστὶ τὸ ἔσχατον, 
v aX \ a ‘ / Vv ¢ 29 / > b Veet Ἃ A 7 

ἔστι δὲ ual % σχολὴ τέλος ἔσχατον, 7 εὐδαιμονία ἐν σχολῇ ἂν εἴη. ὅτι 
ay id \ ΖΝ > \ Vv ΄ 5 \ ~ ~ +> 

δὲ ἢ σχολὴ τέλος ἐστὶν ἔσχατον. προβιβάζει ἀπὸ τῆς πολιτιχῆς εὐδαιμο- 

νίας, ἥτις εὐδαιμονία ἁπλῶς μὲν ἐν σχολῇ οὐχ ἔστι. πῇ ὃὲ χαὶ χατά τι. 
\ ἐν σχολῇ μὲν 128 ἐστι, χαϑόσον ὑπείχουσιν αὐτῷ πᾶσαι at πλησιάζουσαι 

πόλεις. χαϑόσον O& τὰ τῆς πόλεως ὁσημέραι Ba net χαὶ τὰ χοινῇ χαὶ 
χωρὶς ἑχάστῳ χαλὰ χαὶ συμφέροντα βέβαια χαὶ μόνιμα διαμένειν τ 

ζει. coarse ἐστι χαὶ τον πόϑεν δὲ δῆλον, ὅτι ἢ σχολὴ τέλος 

ἐστὶν ἔσχατον; éx τοῦ τόξα μὲν γλύφεσϑαι χαὶ ϑώραχας πλέχεσϑαι χαὶ 

ϑυρεοὺς συναρμόζεσϑαι διὰ τὸν πόλεμον, τὸν ὃὲ πόλεμον ree διὰ 

τὴν εἰρήνην, ἦτις ἐστὶ σχολή. ὥστε ἐπεὶ ἣ εἰρήνη σχολή, τέλος ὃὲ ἢ 
εἰρήνη, χαὶ ἢ σχολὴ ἄρα τέλος τῆς ἀσχολίας, ἥτοι τῆς τῶν Telos χατα- 

σχευῆς χαὶ τῆς λοιπῆς ἄλλης τῆς πρὸς τὸν πόλεμον παρασχευῆς. GAN 
μὴ \ \ leg id ~~ \ 5 1 / i > Ὁ Vv ~ >\ b ~ [4 

ἐπεὶ ual αὕτη ἢ σχολὴ ἀσχολία τίς ἐστιν, ὡς εἴρηται, πᾶσα δὲ ἀσχολία 

εὶ oO. > 

Ἁ \ ~ 5 , Ὑ a“ \ ~ > if 4 4 

OVS τινὸς χαὶ σχολῆς ἐφίεται, εἴη ἄν τὸ τῆς ἀσχολίας ταύτης τέλος 

3 rhesis usque ad εἰρήνην ἄγωμεν (p. 117766) a 4 χαὶ ἐκτὸς a: ἐχτὸς B 17 εὑ- 

δαίμονα B: εὐδαιμονία a 19 ἐχάστων ἃ: ἑχάστω B 25 ἐστὶν B: om: a 

29 διαμένειν Vat. 320: διαφέρειν Ba 36 ἀσχολία (priore loco) B: σχολή a 

15 

25 

30 

——— ——<x<x—-- ~~ ~~ 7 

— 

4 
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σχολή" χαὶ τὸ ἔσχατον τέλος (τοῦτο δέ ἐστιν ἢ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία) ἐν 179v 
σχολῇ ἄρα. 35 

τὶ R x a as x Se < p. 117766 Τῶν μὲν οὖν ἀρετῶν ἐν τοῖς πολιτιχοῖς 7 

ἐν τοῖς πολεμιχοῖς at ἐνέργειαι. 

5 Εἰπὼν ὅτι ἐν σχολῇ Goxet εἶναι ἢ εὐδαιμονία. δείχνυσι διὰ τούτων. 
ὅτι οὐδεμία ἄλλη τις ἐνέργεια οὔτε πολεμικὴ οὔτε πολιτιχὴ ODP ἢ πολι- 
τιχὴ αὐτὴ εὐδαιμονία ἐν σχολῇ ἐστιν, ἀλλὰ μόνη ἢ κατὰ νοῦν ἐνέργεια, 
ἢ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία. τοῦτο δειχνὺς λέγει, ὅτι τῶν μὲν πραχτιχῶν 
ἀρετῶν, ἤτοι τῶν ἡϑικῶν, αἱ ἐνέργειαι ἢ ἐν τοῖς πολιτιχοῖς πράγμασίν εἰσιν 45 

10 ἣ ἐν τοῖς πολεμιχοῖς, αἵτινες, χαὶ αἱ χατὰ τὸν πόλεμον χαὶ al χατὰ τὴν 

πόλιν, ὅτι ἄσχολοί εἰσι καὶ μεσταὶ φροντίδος χαὶ ταραχῆς. οὐδεὶς ἀγνοεῖ 
τῶν ἐν πολέμοις χαὶ πολιτιχοῖς πράγμασι διατριβόντων. οἵ τε γὰρ τῶν χρη- 

υάτων τῆς πόλεως ταμίαι ἀνάπλεώ εἰσι ϑορύβων, φροντίζοντες ὡς λόγον 
σ ἘΞ Ἁ 

ι τέ τοὺς ἀποδώσοντες τῶν τεϑησαυριζομένων χαὶ ἀποϑησαυριζομένων. ὁ 

15 ἀδιχεῖν πειρωμένους ἀναστέλλοντες ἐν παντοίᾳ ταραχῇ χαϑεστήχασιν ὄντες. δ0 

οἵ te τὰς ἀμοιβὰς χαὶ ἀνταλλαγὰς ἐπισχεπτόμενοι, ὅπως ἂν ὅτι μάλιστα χατ᾽ 
ἀξίαν γίνοιντο. τέλεόν εἰσιν ἄσχολοι. τί δ᾽ ἂν εἴποι τις περὶ τῶν πολιαρ- 
χούντων. ods ὑπάρχους χαλοῦσιν: οὐχ ἔστιν οὐδεὶς τούτων ἄσχολος, λέγομεν 

δὲ τοὺς ὄντας ταμίας χαὶ πολιάρχους χαὶ τοὺς ἄλλους ὁμοίως, GAN οὐχὶ 

90 τοὺς ua ἡμᾶς χόραχας. εἰπὼν δὴ ὅτι χαὶ ai πολιτιχαὶ χαὶ at πολεμι- 
χαὶ ἐνέργειαι ἄσχολοί εἰσι, δείκνυσι πρῶτον, ὅπως αἱ πολεμιχαὶ τοιαῦταί 
εἰσι χαί φησιν οὐδεὶς γὰρ τὸ πολεμεῖν αἱρεῖται χάριν τοῦ πολεμεῖν, 
ἀλλὰ πολεμοῦμεν, ἵνα εἰρήνην ἄγοιμεν. εἰ οὖν πολεμοῦμεν, ἵνα εἰρη- 180r 

νεύωμεν. ἣ δ᾽ εἰρήνη σχολή τίς ἐστι. πολεμοῦμεν ἄρα ἵνα σχολάζωμεν. 

25 πᾶν δὲ τὸ γινόμενον ἐχ τοῦ ἀντιχειμένου ἣ τοῦ ἐναντίου γίνεται, ὡς ἐν 

τῷ πρώτῳ τῶν Φυσιχῶν δέδειχται. εἰ οὖν χαὶ ἢ εἰρήνη ἐχ τοῦ πολέμου 

γίνεται, ἔστι δὲ ἢ εἰρήνη σχολή, ὃ πόλεμος ἄρα ἀσχολία xat αἱ ἐν αὐτῷ 
ew 

πράξεις. ὅτι δὲ χάριν τοῦ σχολάζειν πολεμοῦμεν, πιστούμενος ἐπήγαγεν 

οὐθεὶς γὰρ αἱρεῖται τὸ πολεμεῖν χάριν τοῦ πολεμεῖν, ὃ ταὐτόν ἐστι ὅ 
σ. ~ 30 τῷ οὐϑεὶς γὰρ αἱρεῖται τὸ ἀσχολεῖσϑαι χάριν τοῦ ἀσχολεῖσϑαι. ahh ἵνα 

σχολάζῃ. μιαιφόνος yap χαὶ ἀσεβὴς χαὶ παντάπασιν ἀδιχώτατος ὃ πολεμῶν 
> 

ι ‘ 

“ ΄ y \ \ ΄ ε ~ σ = , Ε 

ἵνα πολέμους ἔχῃ. εἰ γὰρ τὸν πόλεμον αἱρεῖται, ἵνα πολεμῇ. χρατήσας 
, 

πάντων τῶν πολεμίων χαὶ ὑπὸ χεῖρα ποιήσας, τίσι πολεμήσει; ἐπεὶ τὸ 
σ ~ ΄ ~ ~ ~ awe , σ - as κ᾿ , 

πολεμεῖν αἱρεῖται ἕνεχα tod πολεμεῖν, δῆλον δή, ὅτι χατὰ τῶν φίλων ἐπά- 

4 ἐν Β et Arist. vulg.: om. ἃ et Arist. cod. Lb αἱ ἐνέργειαι Ba et Arist. cod. Lb: ἡ ἐνέρ- 

γεια Arist. vulg. rhesis usque ad ἑτέραν οὖσαν (p. 117715) a 5 Goxet εἶναι B: εἶναι 

δοχεῖ a 12 πολέμοις B: πολέμῳ a 15 χαταστήχασιν Ba 17 γίνοιντο a: γίνοιτο b 

εἴποι B: εἴπῃ a 17. 18 πολιαρχόντων a 19 πολιάρχους a: πολιάρχας B 20 χόραχας 

Ba: κόλακας Diels 24 7 B: ela 25. 26 ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Φυσιχῶν] ὁ. ὃ 

21 ἀσχολία Β: σχολή ἃ 29 et 80 οὐδεὶς B: οὐδεὶς a 32 ἔχη B: ἔχει a 



σι 

10 

30 
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- \ , Oo > ΄ 2 \ 25 /, \ 4 5 ν» 

ξει τὸν πόλεμον, ὕπερ ἐσχάτης ἐστὶν ἀδιχίας χαὶ {ιαίρρϑεαι: one ὦ 180r 

πολεμοῦμεν. ἵνα πολεμῶμεν, GAN ἵνα ἡσυχίαν ἄγωμεν. ὅπερ ταὐτόν ἐστιν. 

ὡς εἴρηται, τῷ ἀσχολούμεϑα, ἵνα 'σχολάζωμεν. ἄσχολοι ἄρα at πολεμιχαὶ 

πράξεις, ἐπειδὴ τὸ τέλος αὐτῶν, 7 εἰρήνη, σχολή. ἔστι δὲ χαὶ ἣ τοῦ 

πολιτιχοῦ ἄσχολος, χαὶ παρ᾽ αὐτὸ τὸ πολιτεύεσϑαι. ὁ χαί σύν- 

δεσμος 6 ἐν τῇ λέξει τῇ χαὶ map αὐτὸ τὸ πολιτεύεσϑαι οὐ παρέλχει, 
ἀλλ᾽ ἐνδείχνυται, ὅτι οὐ μόνον ὅτε τὰ πολιτικὰ πράττει χαὶ περὶ ταῦτα 

διατρίβει, ἀσχολεῖται. ἀλλὰ χαὶ ὅτε μὴ ἐν 7: σχοπούμενος τί μὲν πέ- 
Tpaye, τί ὃὲ τῶν ἀναγχαίων παρέλιπε, χαὶ τί δεῖ ἐς νέωτα πρᾶξαι χαὶ τί 

Ur, ποιῆσαι. χαὶ ἦν ἂν μᾶλλον χαταάλληλος ἣ λέξις χαὶ τοῖς λεγομένοις 
φωνοτέρα, εἰ οὕτω πως εἶχε ᾿χαὶ ἐν αὐτῷ τῷ μὴ πολιτεύεσϑαι ἄσχο- 
Y i ΓΙ \e 

a ς e 

hos ἐστιν’ ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως τοιαῦτα. δείξας δὲ τὰς Toheurnas ἐνερ- 

γείας ἀσχόλους, δείχνυσιν ὅτι οὐδὲ at πολιτιχαὶ ἀπηλλαγμέναι εἰσὶ Sees 

βου χαὶ ταραχῆς. ἀλλὰ χαὶ αὗται ἄσχολοι τυγχάνουσιν οὖσαι. τὸν γὰρ 

περιποιούμενον τιμὰς καὶ δυναστείας ἑαυτῷ χαὶ τῇ πόλει χαὶ σπουδάζοντα 

χαὶ μεριμνοῦντα χυριξύειν τῶν πέριξ πόλεων χαὶ τιμᾶσϑαι χαὶ αὐτὸν χαὶ 

τοὺς πολίτας πρὸς ἁπάντων, ἐν ἀφϑονίᾳ τε τυγχάνειν πάντων τῶν πρὸς 
ζωήν, πῶς ἂν τὸν οὕτως ἔχοντα φήσειεν ἄν τις ἄσχολων εἶναι: i μὲν διά- 
νοια τῶν προχειμένων συλλαβῶν αὕτη. τὴν ὃὲ λέξιν τὴν ἑτέραν τῆς 

πολιτιχῆς, ἣν χαὶ ζητοῦμεν ὑπ το ἐῶ στ “ἑτέραν οὖσαν 

ἣν χαὶ ζητοῦμεν τῆς πολιτιχῆς. λέγει δὲ ὅτι ὃ εὐδαίμων ἑαυτῷ χαὶ 

πολίταις δυναστείας περιποιούμενος, χαὶ ἣ τοιαύτη εὐδαιμονία ἑτέρα 

τὴς ϑεορητιχὴξ εὐδαιμονίας, ἣν ϑεωρητιχὴν εὐδαιμονίαν ζητοῦμεν νῦν. ὁ 
ἡ 

33 χαὶ σύνδεσυιος ἐχ περι TTOD χεῖται νῦν. ἔστι γὰρ TO opvoy τοιοῦτον 

i 

ἑτέραν οὖσαν, ἣν ζητοῦμεν, τῆς πολιτικῆς. 

p- 1177516 Εἰ δὴ τῶν χα τὰ ρετὰς πράξεων αἱ πολιτιχαὶ χαὶ 

ι 

Ταῦτα οἷον συμπέρασμά εἰσι τῶν περὶ τῆς ϑεωρητιχῆς εὐδαιμονίας 
εἰρημένων. ὃ ὃὲ λέγει, τοιοῦτον ἂν εἴη δυνάμει. εἰ τὰ στοιχεῖα τῆς τε- 

λείας εὐδαιμονίας εἰσὶ τὸ δι᾿ ἑαυτὸ χαὶ μὴ δι᾿ ἄλλο τι αἱρετόν, τὸ ἥδι- 

στον. τὸ αὔταρχες, τὸ σχολαστιχόν, τὸ ἄτρυτον χαὶ ἀνένδοτον χαὶ μόνιμον 
~ , ε 5» ᾿ > ~ 2. \ ~ 

- ἐνεργείας, ὡς ἀνθρώπῳ δυνατόν. εἰ οὖν ταῦτα ἐστι τὰ συστατιχὰ τῆς dq 

αιμονίας ποτ ταῦτα δὲ pom τῇ ὑεωρητιχῇ ὑπάρχει εὐδαιμονία, εὐδα 

‘i er) χαὶ τελεία εὐδαιμονία χαὶ τῶν ἀνθρώπων οἰχειοτάτη [ἐστὶν] αὕτη 

ἂν εἴη. 7 δὲ πολιτιχὴ δευτέρα χαὶ μετ᾽ αὐτὴν οἰχεία οὐ τῷ ἀληϑινῷ 

χαὶ ὄντως ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ τῷ συγχειμένῳ ἐχ νοῦ χαὶ σώματος. εἰ γὰρ 

1 

πολ 

χαὶ 

ἐσχάτης B: ἔσχατον a 11 συμφωνοτέρα Β: συμφωνότερον ἃ 10 πόλεων 

μων ἃ 26 τῶν χατὰ Β: τῶν μὲν χατὰ ἃ et Aristoteles 26. 21 πολεμικαὶ 

πολιτιχαὶ a 27 rhesis usque ad φαίνεται ὄντα (p. 111 πὴ 0 24) ἃ 28 συμ- 

πέρασμα B: συμπεράσματά ἃ 34 ἐστὶν B: om. a 35 pet αὐτὴν οἰκεία B: μετὰ 

τὴν οἰκείαν a 

10 

15 

20 

σ᾿ 

35 

B: 

4 
; 

| 
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χαὶ Exdotov φύσις αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐστὶ τελεία εν ἀλλὰ τῶν Orep- [80ὲ 

χειμένων ὑφεῖται χαὶ ἀτελής ἐστι πρὸς τὰ ὑπέρτερα, ὥστε χαὶ ἣ πολιτιχὴ 

“AT αὐτὸ τοῦτο ἀτελής ἐστιν, ὡς πρὸς τὴν ϑεωρητιχήν, εἰ χαὶ τελεία 40 
, \ > ἐσ , > id a Ἁ A >) ‘ 

χατά γε τὴν οἰχείαν φύσιν ἐστίν. ὃ μὲν βούλεται λέγειν τοῦτό ἐστι. περὶ 
5 ὃὲ τῶν λέξεων ἐχεῖνο πρῶτον ῥητέον, ὅτι ἢ τούτων ἀπόδοσίς ἐστιν ἐν τῷ 
ἢ τελεία εὐδαιμονία αὕτη ἂν εἴ 

τέλειον, τὰ δὲ λοιπὰ μεταξὺ παρεμ, βέβληται, ἀνάμνησις ὄντα τῶν εἰρη- 
ἡ ἀνθρώπῳ ἌΠΟ σα Baro βίου 

μένων περὶ εὐδαιμονίας. ἔπειτα ῥητέον, ὅσον δια τς ει πόλις ἑνὸς ἀνὸρός. 

τοσοῦτον χαὶ at χατ᾽ ἀρετὴν πολιτιχαὶ πράξεις ἅπασαι. αἵτινές εἰσιν ἣ 

10 πολιτιχὴ εὐδαιμονία, διαφέρει μεγέϑει χαὶ χάλλει μιᾶς ust ἀρετὴν πρά- 45 

ξεως. τὰ γὰρ ἀπὸ ἀρετῆς χαὶ xat ἀρετὴν πᾶσι τοῖς πολίταις προσόντα 
τε χαὶ πραττόμενα μεγάλα χαὶ χαλὰ τυγχάνει. χαὶ πολὺ προύχουσι τῆς 

ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρετῆς χαὶ πράξεων. ὁμοίως δὴ χαὶ ἐπὶ τῶν πολεμιχῶν ἔχε 
πράξεων πολὺ ὑπερέχουσιν at τοῦ στρατεύματος ὅλου xat ἀρετὴν πράξεις 

15 χαὶ ἀνδραγαϑίαι τῶν ἑνὸς στρατιώτου χατορϑωμάτων, ὅμως δ᾽ οὖν, χαίτοι 

μεγάλων χαὶ χαλῶν οὐσῶν, τὸ σχολαστιχὸν οὐ πάρεστιν αὐταῖς ἀλλὰ πρὸς 50 
τῷ ἀσχόλους εἶναι χαὶ οὐ δι’ ἑαυτὰς ἀλλὰ δι’ ἄλλο τι τυγχάνουσιν οὖσαι 

αἵρεταί, διὰ νίχην, διὰ χρη βατων συλλογὴν χαὶ χώρας ἐπίκτησιν. τὸ δὲ 

δι᾿ ἄλλο τι αἱρετὸν ἀτελὲς καὶ οὐδ᾽ αὔταρχες. ἣ δὲ τοῦ νοῦ ἐνέργεια, Fj 

20 τῶν ϑείων χατάληψις χαὶ ἐπαφή, σπουδῇ διαφέρειν δοχεῖ, τουτέστιν τῇ 
~ 

ἀχρότητι χαὶ τῷ τιμίῳ. ἢ τιμιωτάτη γὰρ χαὶ ἀχροτάτη ἡμῶν ἐνέργεια χαὶ 

ϑεοφιλεστάτη ἢ νοερά ἐστι ζωή. at γὰρ ἠϑικαὶ ual πραχτιχαὶ δεύτεραί Ι It ᾿ 
\ ? > 7 \ \ WIND. \ \ ΄ > ᾽ 

τε χαὶ WET EXELV ἦν! χαὶ πρὸς | τούτῳ ἡδίστη τέ ἐστι’ τὸ γὰρ τέλειον 180» 
ant 

ἥδιστον. ἢ GE τοιαύτη ἡδονὴ τελεία ὡς ἀμεταμέλητος χαὶ μετανοίας ἄδεχτος. 

τῷ σι τελεία δὲ οὖσα χαὶ ἡδίστη συναύξει καὶ τὴν τ τς ἔστι δὲ χαὶ 

αὐτάρκης" Gt ἑαυτὴν γάρ ἐστιν αἱρετὴ χαὶ ἄτρυτος χαὶ ἀνένδοτος χαὶ πρὸς 

ἄνεσιν ἀμείλιχτος. οὐδεὶς γὰρ οὕτω δύναται πλεῖστον χρόνον ἐγχαρτ τερεῖν 
~ 

ταῖς οἰχείαις ἐνεργείαις χαὶ πράξεσιν ὡς 6 ϑεωρίᾳ σχολάζων. 

p. 117725 Λαβοῦσα μῆχος βίου τέλειον: οὐδὲν γὰρ ἀτελές ἐστι 5 

30 τῶν τῆς εὐδαιμονίας. 

AP) \ 3/7» 4 \ 5 / ~ > ὦ , ~ 

Ki τὸ ἀίδιον τέλειον, τὸ ἐγγύτερον τῷ ἀιδίῳ τελειότερον τοῦ πορρω- 
l4 > / ar τ , ’, ~ , σ ‘ ΄ 

τέρου. ἐγγύτερος δὲ ὁ μαχρότερος χρόνος τοῦ βραχυτέρου, ὥστε χαὶ ἣ 

πολυχρονιωτέρα εὐδαιμονία τῆς βραχυχρονιωτέρας τελειοτέρα. εἰπὼν δὲ 

ὅτι τὸ ὄντως χαὶ μάλιστα καὶ πρώτως ἀνθρώπῳ τὸ παντέλειον τῆς εὐδαι- 

λειον. 10 

ἀχόλουϑα λέγων οἷς αὐτὸς ἀρέσχεται. βούλεται γὰρ οὗτος ὃ δαιμόνιος 
co σι 

, la \ ~ > Fn es 2 ~ 5 ~ 

μονίας ἢ χατὰ νοῦν ἐστι ζωή, ἐπήγαγε λαβοῦσά μῆχος βίου τ 

ERA | \ +> ΄ ~ ¢ ‘i > ~ σ > ~ ~ 

ἀνὴρ τὴν εὐδαιμονίαν συμπεπληρῶσϑαι μὲν ex τῆς ὅλης ἀρετῆς. τῆς τε 

Ι χαὶ ἑκάστου Β; ἑχάστου ἃ 6 ἀνθρώπω Ba et Arist. cod. Kb: ἀνθρώπου Arist. vulg. 

13 πράξεων Β: πράξεως a 20 ἐπαφὴ B: ἐπιφανῆ a 23 τούτω B: τοῦτο ἃ 90 éav- 

τὴν Β: ἑαυτὸν ἃ 29 rhesis inde ab ἡ τελεία --- τῆς εὐδαιμονίας (p. L177>24—26) a: 

ef. lectionem cod. Arist. Mb 
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ἠϑιχῆς καὶ ϑεωρητικῆς, Setodar δὲ thy πολιτιχὴν καὶ τῆς ἐχτὸς χορηγίας, 180» 

ἱχανῆς οὔσης ὑπηρετεῖν ταῖς χατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείαις, δεῖσϑαι δὲ χαὶ βίου 
τελείου πρὸς τὴν σύμπασαν εὐϑυημοσύνην 7 εὐζωΐαν χαὶ εὐπραγίαν. πολλαὶ 
γὰρ μεταβολαὶ γίνονται χαὶ παντοῖαι τύχαι χατὰ τὸν βίον καὶ ὃ χρόνος pee 15 

σι ἘΠ ΕΣ γίνεται τῶν τε ὡς ἀληϑῶς τ Gy. χαὶ τῶν Bsa εὐ- 

δαιμόνως ζῆν. τῶν γὰρ φύσιν ἐχόντων εὖ μεταβάλλειν 7 χαὶ δοχούντων μὲν 

εἶναι τόδε Tl, μὴ ὄντων δέ, 6 χρόνος ἐλεγχτιχός ἐστιν. ἔτι εἰ τέλειον ῆ 

εὐδαιμονία, τελειότερον δὲ τὸ μονιμώτερον, μονιμώτερον δὲ τὸ πλείω χρό- 

νον εὐδαιμονῆσαν, τοῦτο δὲ εὐδαιμονέστερον, παντί ποῦ δῆλον ὅτι τὸ βρα- 

10 χύτατον χρόνον εὐδαιμονῆσαν ἐγγύς πώς ἐστι τῷ μὴ εὐδαιμονηχότι, ὥστε 
χαὶ ἀτελὴς ἢ τοιάύτη εὐδαιμονία. δεῖται ἄρα χαὶ βίου τελείου. ἀλλὰ χαὶ 20 

ὅτι τὸ μαχρὸν χρόνον νοερῶς ἐνεργῆσαν ϑεοπρεπέστερόν ἐστι τοῦ τὸν βρα- 
χὺν χρόνον ὡσαύτως ἐνεργήσαντος τῶν ὡμολογημένων ἐστίν, ὥστε χαὶ 

τελειότερον. δεῖται ἄρα τελείου χαὶ μαχροχρονίου βίου. εἰ δέ τις ἐνίστα- 
15 tat λέγων, ὅτι τὸ εὐδαιμονεῖν ἐν τῷ νῦν ὅλον πάρεστι χαὶ παντελὲς ὑπάρ- 

yer χαὶ οὐδὲν ἐχ τῆς τοῦ χρόνου προςλαμβάνει παρατάσεως, 6 ταῦτα λέγων 
πρῶτον υὲν παρὰ τὴν συναϊοϑήσιν Bee λέγει, εἶτα xat τὴν τῶν πλείστων 
ἢ χαὶ σχεδὸν πάντων δόξαν. πάντες γὰρ τὸν ὅτι πολὺν χρόνον εὐδαιμο- 25 
νήσαντα ἀμείνονα πολλῷ φασι τοῦ ὡσαύτως μὲν ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ζή- 

20 σαντος: ὥστε χαὶ ἢ τοῦ χρόνου παράτασις συναύξει τὴν εὐδαίμονα ζωήν, 
xdv ἐν τῷ νῦν τῷ ἐνεστηχότι ὡσαύτως ἀμφότεραι ἐνεργῶσιν. ἔτι εἰ τὸν 

ἐν δὲ 

τῷ πλείονι χρόνῳ χαὶ πλείονα χαλὰ πρᾶξαι δυνατόν, παντί που δῆλον ὡς 
διὰ πολλῶν τῶν χαλῶν ἔργων ἠγωνισμένον μᾶλλον εὐδαιμονίζομεν, ἐ 

συντελεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν ὃ μαχρὸς χρόνος χαὶ τὸ τέλειον μῆχος τοῦ εἰς 
Vv > > [4 , \ / 

25 ob γὰρ ἔστιν ἐν ὀλίγῳ πάμπολλα χαὶ μέγιστα gee atv 7 ϑεωρεῖν, ἅπερ 30 
~ 
' 2% τούτων χαὶ ἄλλων πολ- 

Ss 
~ 5 τ (=) ς < 

΄ ~ c fe S 

ἢ τῆς εὐδαιμονίας ζητεῖ ὑπεροχή. δῇ 
\~ Pai wv ¢ >t V4 , , 

λῶν. ἃ γράφειν περιττὸν ἂν ety, ὡς δεῖται χαὶ μήχους fede τελείου. 
- + "ἙΝ - ἘΣ 

οὖν τέλειός ἐστιν 7 Saisie χαὶ οὐδὲν τῶν αὐτῆς ἀτελὲς ὑπάρχει, av 
\ \ l4 ΖᾺ 5 ~ 

χαὶ τὸν χρόνον τέλειον εἶναι, ἵνα μὴ χατὰ τοῦτον ἀτελὴς ὑπάρχῃ. ᾿ 

80 p. 11|ππ020 “Ὁ δὲ τοιοῦτος ἂν εἴη βίος χρείττων ἡ κατὰ ἄνϑρωπον. 

"᾿Ανῦρωπον νῦν τὸν σύνϑετον λέγει τὸν ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος. λέγει 

δὲ ὃ παρὼν λύγος, ὅτι ὁ ϑεωρητιχὸς βίος χαὶ ἣ νοερὰ ζωὴ ὑπὲρ τὴν 
πολιτιχήν ἐστιν εὐδαιμονίαν χαὶ τὸν πολιτιχὸν εὐδαίμονα, τὸν ἐν σχέσει 40 

τυγχάνοντα πρὸς τὰ δεύτερα χαὶ συμπλεχόμενον αὐτοῖς χαὶ ἀσχολούμενον 

35 περὶ αὐτά. 6 γὰρ νοερῶς ζῶν οὐχ ἣ ἄνϑρωπος, 6 ἀπὸ λόγου χαὶ τοῦ 

πολυχεφάλου τῆς ἐπιϑυμίας ϑηρίου χαὶ τοῦ λεοντώδους τοῦ ϑυμοῦ μετὰ 

1 τὴν Β: om. ἃ 3 ἢ B: καὶ ἃ 9 εὐδαιμονίσαν a, ubique fere 9 παντὶ B: 

πάντη ἃ 12.13 τὸν βραχὺν B: τὸ βραχὴν a 13 ὡμολογημένων B: ὁμολογουμένων ἃ 

18 τὸν Β: τὸ ἃ ὅτι secluserim 25 ἅπερ Β: ὥσπερ ἃ 29 ὑπάρχη Β: ὑπάρχει ἃ 

30 βίος κρείττων B et Arist. vulg.: κρείττων βίος ἃ et Arist. cod. L? rhesis usque ad 

ἀνϑρώπινον βίον (p. L177b31) a 34 ἀσχολούμενον B: ἀνασχολούμενον a 

φνιρ- τῳ ποι 

| 
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τοῦ σώματος wy, οὕτω βιώσεται. GAR οὕτω διαβιοῖ, ἡ ϑεῖόν τι ἐν αὐτῷ 180v 

ὑπάρχει. τουτέστιν ἀλλ ὡς χωρίσας αὑτὸν ἀπὸ τοῦ συνηρτημένου ζῴου 

χαὶ ἑνώσας ἑαυτὸν πρὸς τὸ πρῶτον ἀγαϑὸν χαὶ τὴν ax ἐχείνου χατιοῦσαν 

εἰς αὐτὸν ἔλλαμψιν. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ νοερῶς ζῆν, τὸ ἀναφυγεῖν ἀπὸ 45 
5 τῆς περὶ τὴν ὕλην πτοίας ἐπὶ τὴν νοερὰν ἀχρώρειαν. χαὶ ὅσον, φησί, δια- 

φέρει ὃ ἐν ἡμῖν νοῦς τοῦ συνϑέτου τούτου, τοῦ Ex ψυχῆς χαὶ σώματος, 

τοσοῦτον χαὶ ἣ νοερὰ ἐνέρ τ αὐτοῦ τῆς πολιτικῆς εὐδαιμονίας. ἄλλην 

γὰρ ἀρετὴν τὴν πολιτικὴν € ἵπεν εὐδαιμονίαν. εἰ δὴ ϑεῖον 6 νοῦς πρὸς 

τὸν ἀνϑρωπον, τουτέστιν εἰ ὃ ἄσχετος νοῦς χαὶ ἀνεπίστροφος ϑειότερός 

10 ἐστι τοῦ ἐν σχέσει χαὶ πρὸς τὴν ὕλην ῥέποντος, χαὶ ὃ βίος αὐτοῦ, 7 κατὰ 
νοῦν ἐνέργεια, ϑειοτέρα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, τῆς πολιχῆς εὐδαιμονίας. 

δι 

p. 11| 708] Οὐ χρὴ δὲ χατὰ τοὺς παραινοῦντας ἀνθρώπινα φρο- 50 

νεῖν ἄνϑρωπον ὄντα. 

Τινὲς μὲν Θεόγνιδός φασιν εἶναι τὴν γνώμην ταύτην, οἱ δὲ Σόλωνος. 
15 ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν" εἰ μὲν ὃ χυρίως xal μάλιστα χαὶ ὄντως ἀν- 

ϑρωπὸς ἦν ὃ συμπληρούμενος διὰ λόγου χαὶ τῶν προχειμένων | αὐτῷ, 181: 

δίχαιον ay πείϑεσϑαι τοῖς λέγουσι δεῖν ἀνϑρώπινα φρονεῖν χαὶ ἐν τῇ πολι- 
τικῇ ἐμμένειν εὐδαιμονίᾳ. ἐπεὶ δ᾽ οὐ τοῦτο τὸ σύνϑετόν ἐστιν 6 ἀληϑὴς 

ἄνϑρωπος ἀλλὰ τὸ ἐν ἡμῖν ϑειότατον, ὃ νοῦς, δεῖ μὴ πείϑεσϑαι ἀλλ᾽ 
20 ἀπαϑανατίζειν ἑαυτούς, ἤτοι χωρίζειν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ ὕνητὸν ζῷον ἐμ- 

παϑείας χαὶ ἀπαϑανατίζειν καὶ ἐξομοιοῦν ἑαυτοὺς τοῖς ἀϑανάτοις. ne ap 

ταῖς δηλαδὴ χαὶ νοεραῖς ὑπάρξεσιν. ἣ γὰρ τῷ ὄντως ἀνϑρώπῳ π ὧν Φ Cc a R or 

εὐδαιμονία ἢ πρὸς ϑεόν ἐστιν ὁμοίωσις. ὁδμοιοῦται δὲ Dew aa ταῦϑα 

ἀποστὰς χαὶ τοῖς νοεροῖς ἐνδιατρίβων. ὥστε δεῖ πάντα ποιεῖν ὅσα συντελεῖ 
28 πρὸς τὸ ζῆν χατὰ νοῦν, ὅς ἐστι τὸ ἀχρότατον χαὶ χράτιστον χαὶ ϑειότατον 

τῶν ἐν ἡυῖν. ζῇ οὖν xat αὐτόν, ὡς εἴρηται, ὃ περιλαμπ τόμενος ὑπὸ τῆς 

ϑείας αἴγλης ὑπερφρονήσας τῶν ἔξω χαὶ ἀπολύσας χαὶ ἐλευϑερώσας (ξαυ- 

tov) ἀπὸ τῆς ἀσχέτου χαὶ ἀχαϑέχτου πρὸς τὸ σῶμα ῥοπῆς. εἰ γὰρ τῷ 
ὄγκῳ σμιχρόν ἐστι, a χαὶ τελειότητι TOAD μᾶλλον ὗπερ- 10 

80 ever «τὸ Sean τῷ ὀγχῳ ταὐτόν ἐστι τῷ ἀμεγέϑες. τὸ δὲ λεγόμενον 

τοιοῦτον ἂν εἴη: οὐ χρὴ τὸ ἐν ἡμῖν ϑειότατον ὥς τι τῶν τυχόντων νομί- 

fev οὐδ᾽ εἰς τὴν ἀμέρειαν αὐτοῦ ἀφορᾶν χαὶ παρορᾶν χαὶ χαταφρονεῖν 
, ~ ehrehooc ob vOo ΙΝ ἡ wevedeow δηίζειν yoh τὸ tlutov χαὶ ὡς εὐτελοῦς αὐτοῦ. οὐ γὰρ ὀγχῷ χαὶ μεγεῦεσιν ορίζειν χρὴ TH τίμιον χαὶ 

5 ὅσον et 7 τοσοῦτον Ba, ut Arist. cod. Kb: ὅσῳ et τοσούτῳ Arist. vulg. 6 τούτου B: 

om. a αὐτοῦ ἐνέργεια a 12 οὐ χρὴ δὲ Β et Arist. vulg.: χρὴ δὲ οὐ a et 

Arist. codd, Lb Ob 13 rhesis usque ad ὑπερέχει πάντων (p. 117842) a 15 εἰ 

μὲν B: εἰ μὲν οὖν a 18 ἀληϑὴς Β: ἀληϑινὸς a 20. 21 ἐμπαϑείας B: συμπα- 

ϑείας a 21. 22 ταῖς νοηταῖς B: τοῖς νοητοῖς a 27. 28 ἑαυτὸν a: om. B 28 εἰ 

yao Ba: εἰ yap καὶ Arist. 29 μικρόν Arist. τελειότητι Ba (sed οἵ. infra) et 

Arist. cod. Ob: τιμιότητι Arist. vulg. 29. 30 μᾶλλον ὑπερέχει Ba et Arist. cod. Lb; 

ἄλλον πάντων ὑπερέχει Arist. vulg. 33 ὄγχω B: ὄγχοις ἃ ρεχ 
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oO 

10 

τῷ σι 

90 

5 A 

τὸ δυνατόν, GAN ἐν τῇ ἀμερείᾳ μᾶλλον χαὶ τῷ ἀσωμάτῳ. τιμιώτεραι yap 151- 
~ 

‘ ᾿ fy ry 
ἐπὶ \ τὶ 

χαὶ δυνατώτεραι ἀσυγχρίτως at vospat χαὶ ἀσώματοι οὐσίαι πάσης σωμα- 

τιχῆς φύσεως. 

p. 117822 Δόξειε δ᾽ ἂν εἶναι χαὶ ἕχαστον εἶναι τοῦτο. 

id J / [4 > \ \ / ‘ ~ \ » > 5 

ὥσπερ πόλις χυρίως ἐστὶ xat λέγεται τὸ χρατοῦν χαὶ ἄρχον. οἷον ἐν 
x ~ 5 / ς OLY x > \ 2 > aE ΄ ᾿ ὙΠῸ 

μὲν τῇ δημοχρατουμένῃ ὃ δῆμος (οὗτος γὰρ ἐν αὐτῇ τὸ χύριον) χαὶ ἐν 

τῇ βασιλευομένῃ πόλις πάλιν ὃ βασιλεύς ἐστι χαὶ λέγεται χαὶ ἐν τῇ τυ- 

ραννουμένῃ ὃ τύραννος, οὕτω χαὶ ἄνϑρωπος χυρίως ἐστὶν ὁ ἐν ἡμῖν νοῦς 
ἌΡ ΄ ye) ΄ \ ΄ ε ~) , ra 4 

χαὶ ἔστ' χυρίως ὁ -᾿Αριστοτέλης χαὶ [Πλάτων 6 τοῦ ᾿Αριστοτέλους νοῦς χαὶ 
ὃ τοῦ [[λάτωνος. ὅτι τὸ ἐν Exciotw χύριον ὃ ἐν Exdotw νοῦς ἐστι χαὶ 
τὸ ἄμεινον χαὶ βέλτιστον. εἰ οὖν τοῦτο ἀληϑὲς χαὶ τὸ μαχάριον ἡμῶν 
o> 5 ~ ~ ΄ \ ~ = 5 ~ ~ = iA Σὰ» δι = , 

ἵὸρυται ἐν τῷ νῷ [βίῳ] καὶ tH ζωῇ αὐτοῦ, τῇ ϑεωρίᾳ, τί δεῖ παρέντας 
\ > Ὁ ΄ \ > - 3 [4 2  » \ Bld / ~ \ τὸν οἰχεῖον βίον, to otxetov ἀγαϑόν, ἐπιδιώχειν τινὸς ἄλλου βίον, οἷον τὸν 

τοῦ πολιτιχοῦ ἣ τοῦ ἀπολαυστιχοῦ: τὸ λεχϑέν τε πρότερον ἁρμόσει χαὶ 
νῦν: τὸ γὰρ οἰχεῖον τῇ φύσει χράτιστον. ὅτι τὸ ὠχειωμένον ἑχάστου 

τῇ φύσει χράτιστον χαὶ ἄριστον χαὶ ἥδιστόν ἐστιν ἐχείνῃ. εἴρηται πρότερον, 
σ \ Cun ~ Vv me > ~ Γ ’ Β \ ΄ ce 23 ae, γᾷ “τὶ αὶ 

ὅτε περὶ ἡδονῆς ἔλεγεν ἐν tw παρόντι βιβλίῳ. χαὶ ἡμεῖς ἐχεῖσε περὶ 

τούτου εἴπομεν τὰ δυνατὰ ἡμῖν. δῆλον O& πάντως, ὅτι τὸ οἰχεῖον τῇ 

τοῦ ἵππου φύσει χράτιστόν ἐστι τῇ ἱππείᾳ φύσει χαὶ φίλον: δμοίως χαὶ 

τὸ τῇ τοῦ βοὸς φύσει ἥδιστόν ἐστι χαὶ σωστιχὸν τῇ τοῦ βοὸς φύσει χαὶ 
4 > \ \ / Vv / >) > f \ 5 Q ~ 

τελειωτιχόν. ἀλλὰ περὶ τούτων εἴρηταί μοι ἐν ἐχείνοις χαὶ οὐ δεῖ παλιλ- 

λογεῖν. δῆλον δ᾽ ὡς χαὶ τὸ οἰχεῖον τῇ τοῦ ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου φύσει. 
χράτιστόν ἐστιν αὐτῇ χαὶ ἄριστον χαὶ ἥδιστον, χαὶ τοῦτο προσήχει ζητεῖν 
χαὶ εὑρίσχειν, χαὶ εὑρόντα σταϑηρῶς χαὶ ἀχλινῶς ἐμμένειν αὐτῷ, τὰ δ᾽ 
ἄλλα χαίρειν ἐᾶν. ὅτι ὃὲ τῷ ἀληϑινῷ, τῷ νοΐ ἡμῶν, 7 νοερὰ ζωὴ χαὶ 

> 4 Q \ Ls > \ 5) , Γ ΄ b) ΄ 4. {τὴν ie f 

0 VEWPTTLXOS βίος SOTLY OLXELOTATOY, πολλάχις ηχουσαμεν. ει OF O οΟἰχειο- 

tos ἐστιν, ὃ δὲ χατὰ τὴν ἡϑικὴν χαὶ πραγματικὴν δεύτερος χαὶ μετ᾽ ἐχεῖ- 
νον, διότι χαὶ αἱ χατὰ τὴν ἠϑικὴν ἀρετὴν ἐνέργειαι ἀνϑρωπιχαί εἰσι χαὶ 

τοῦ πολιτιχοῦ εὐδαίμονος. 

p. 1178210 Δίχαια γὰρ χαὶ ἀνδρεῖα χαὶ τὰ ἄλλα τὰ χατὰ τὰς ἀρε- 
τὰς πρὸς ἀλλήλους πράττομεν. 

30 

Εἰπὼν ὅτι at χατὰ τὰς ἡἠϑιχὰς ἐνέργειαι ἀνϑρωπιχαί εἰσι (tod συν- 41 

4 εἶναι post ἂν Β: post ἕχαστος ἃ: post χαὶ Aristot. vulg. ἕχαστον Β et Aristot. 

codd. MbOb: ἕχαστος ἃ et Aristot. vulg. rhesis usque ad ἐνέργειαι ἀνϑρωπικαί 

(p. 1178410) a 5 ἐστὶ χυρίως a 6 μὲν B: om.a 7 πόλις B: πόλει a 

10 ἑχάστω χύριον B: éxdoty κυρίως a 11 χαὶ βέλτιστον B: καὶ τὸ βέλτιστον a 

12 βίῳ delevi 14 τὲ B et Aristoteles: δὲ a 17 παρόντι B: πρώτῳ ἃ: ef. 6. 5 

p. 1176225 sqq. 19 φίλον a: φιλία B 21. 39 παλιλλογεῖν B: πολυλγεῖν a 

31 τὰ ἄλλα Ba et Arist. cod. Lb: ἄλλα Arist. vulg. 32 rhesis usque ad πάντα ἀν- 

ϑρωπιχά (p. 1178414) 
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ϑέτου γάρ εἰσιν aviowrov ex ψυχῆς χαὶ σώματος) τοῦτο διὰ τούτων 18Ir 
΄᾿ ΄ ied πὶ Y 97 \ 4: SENN ἃ co \ a eee A 

συνίστησι, λέγων ὅτι χαὶ τὰ δίχαια χαὶ τὰ ἀνδρεῖα χαὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐν 
, 

συναλλάγμασι χαὶ oe πρὸς ἀλλήλους πράττομεν, διατηροῦντες ἐν 

τοῖς πάϑεσι τὸ πρέπον. τὰ δὲ πάϑη, οἷον ἡδοναὶ χαὶ λῦπαι, τοῦ συνϑέτο 
ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος, ὥστε χαὶ αἱ χατὰ τὰς ἡϑιχὰς ἀρετὰς ἐνέργεια we 

ig ἡδονὰς χαὶ λύπας, ὡς μεμαϑήχαμεν, οὖσαι τὸ Snap αὐταῖς ἐπάγουσαι 
σ ~ ~ ~ 4) > 

χαὶ ὅρον αὐταῖς ἐπιτιϑεῖσαι tod συνθέτου ἂν εἶεν, ὥστε ual ἀνϑρωπιχαί. 

ἱ L 
μεν. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς ἀνδρείας δρμῶμεν ext τὰ δυδρεῖα ἢ χαὶ ἢ 1. 

ὅπου δεῖ, χαὶ φεύγομεν τὰ φοβερὰ ὅτε δεῖ χαὶ ὅπως δεῖ, χαὶ ὅλως ps- 
τροῦμεν Ot αὐτῆς τοὺς φόβους χαὶ 
τὰς Ov ἃ apis λύπας χαὶ ἥδονάς, χαὶ τ 

τὰς δὲ φεύγομεν. ὅτι δὲ χαὶ ἢ ἐλευϑεριότης χαὶ ἢ μεγαλοπρέπεια μετρεῖ 

τα 

bb al 

QR- 

5 Ὁ 

ὙΠ τα τε 

ΕΞ 
& 3 τ ee re) o 

ded a] Ὁ \ a7 \ > > 

πράξεις. ας OA OOGEWS χαὶ λήψεω Ξ ee ξνεργ ῦμεν, OUX αγνο- 
) 

ου 
Ὗ 

φ 2 a Se <= τὶ o 
Ὁ" 

ao = Fa Se 
y y, μεν, εἴ TL μεμνήμε ευϑεριότητος χαὶ μεγαλοπρεπείας εἰρη- 

μένων τῷ φιλοσόφῳ τούτῳ. “hatin ab χαὶ τὴν μεγαλοψυχίαν xat 

φιλοτιμίαν ἐν τῇ συμμετρίᾳ χαὶ χατ᾽ ἀξίαν τῶν τιμῶν αἱρέσει τὸ εἶναι 
ἔχειν, πρὸς δὲ ἢ: ὅτι χαὶ ἢ μὲν πραότης ἐστὶν ἐπὶ τῷ τῆς ὀργῆς 

συμμέτρῳ, ἡ δὲ διχαιοσύνη σωστιχὴ τῆς χοινωνίας | ἡμῖν. φύσει οὖσι 181» 

πολιτικοῖς. εἰ 6& ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, πᾶσαι αἱ xat ἀρετὴν ἐνέργειαι xat 
ποιήσεις oe εἰσι mat δεύτεραι τῶν λογικῶν ἀρετῶν. ἔτι εἰ ἀγα- 

e 7 

Dis ἄνϑρωπος λέγεται χαὶ ἔστιν 6 μήτε ἐν τοῖς πάϑεσιν ἄμετρος μήτ᾽ ἐν 
ν. δ 

2 

~ \ [τς 

ταῖς περὶ ταῦτα πράξεσιν ἀόριστος, ety] ay χαὶ οὕτω χαταφανὲς εὶ o- A ae 
< 

\ ἡϑικὴν ἀρετήν, ἧς τς λεγόμεϑα, χαὶ τὰς χατ᾽ αὐτὴν πράξεις avdpw- 

πιχὰς ὑπάρχειν, εἴ γε τὰ πάϑη. ὡς εἴρηται, τοῦ συνϑέτου εἰσίν. 

p. 1118114 "Evia δὲ χαὶ συμβαίνειν ἀπὸ τοῦ σώματος δοχεῖ, χαὶ 
πολλὰ συνῳχειῶσθϑαι τοῖς πάϑεσιν ἢ τοῦ ἤϑους και 

a. \ A δνχὴς | / \ 5 \ a 7 , Ἁ 5 \ b) \ 

Καὶ διὰ τούτων τὸ αὐτὸ δειχνύει, λέγω δὴ τὸ τὰς ἠϑιχὰς pith 

χαὶ τὰς wat αὖτ > a Q ἃς ἐνεργείας ἀνθϑρωπιχὰς εἶναι. sia} γάρ, φησί, τινὲς ¢ 

σώφρονες χαὶ ἀνδρεῖοι χαὶ δίχαιοι" τοῦτο δ᾽ αὐτοῖς ὑπάρχει ἀπὸ τοῦ σώ- 
3 \ 

UATOS, FTO ἀπὸ τῆς ποιᾶς τοῦ σώματος χράσεως χαὶ τῆς τῶν στοιχείων 
\ 

τοῦ σώματος συνδρομῆς χαὶ συμπήξεως, ὥστε tod συνϑέτου εἰσὶ χαὶ at μπ 
ἐς 

\ 

[-} ἀπ᾿ αὐτῶν ἐνέργειαι. εἰπὼν ὃ ἔνια δὲ χαὶ συμβαίνειν ἀπὸ τοῦ 
σώματος δοχεῖ, ἐπήγαγε χαὶ πολλὰ συνῳχειῶσθϑαι τοῖς πάϑεσιν 

ἣ τοῦ ΤῸ sill ἀρετή. abe: γὰρ ob πᾶσα ἡδονή, ὡς δέδειχται, πρό- 

τερον οὐ πάσῃ ἐνερὴε (4 ὠχείωτο ἀλλὰ τῶν die φόρων χαὶ ἑτέρων τῷ εἴδει 
> > ~ ἐνεργειῶν χαὶ af én αὐταῖς ἡδοναὶ ἕτεραι τῷ εἴδει οὖσαι ἐδείχϑησαν, 

οὕτω χαὶ τοῖς πάϑεσι, ταῖς ἡδοναῖς χαὶ λύπαις, ἄλλοις ἄλλαι τῶν ἀρετῶν 

7 ἀνϑρωπιχαί B: ἀνϑρωπιχήν ἃ 10 ὅπως Β: ὅπου ἃ 13 ὅτι seripsi: ὅτε Ba 

18 πραότης Vat. 320: πρώτη Ba 36 ὠχείωτο B: ὠχείωται a 37 αὐταῖς a: 

αὐτὰς B 

Comment. Arist. XX Eustratius in Τὺ ἶσα, 38 
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or 

10 

no σι 

90 

συνῳχείωνται. τῇ μὲν γὰρ ἑπομένῃ ἡδονῇ ταῖς δύσεσιν οἷς δεῖ οὐ πᾶσα 181» 

ἀρετὴ ὠχείωται, ἀλλ᾿ 7, states “Ol τῇ ἑπομένῃ ἧἥδονζ ταῖς χατὰ 
τὴν γεωμετρίαν ἀναλόγοις διανομαῖς οἰχεία ἀρετή ἐστιν 7 διχαιοσύνη, ἀλλ 

οὐχὶ ἣ σωφροσύνη 7 ἀνδρεία. εἰ δὴ αἱ ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ τοῖς πάϑεσιν ὠχεί- 
ι c 

ὠνται, τὰ δὲ πάϑη ἀνϑρωπιχά, χαὶ at ἡϑιχαὶ ἄρα ἀρεταὶ τοῦ συνϑέτου 
τ \ Ἁ 5 ~ v 

εἰσὶ χαὶ οὐ τοῦ ὄντως ἀνϑρώπου. 

s p. 1178216 Συνέζευχται δὲ xat ἣ φρόνησις τῇ τοῦ Yous ἀρετῇ 
χαὶ αὕτη τῇ φρ 

ἘΞΑ, Aa 
Ὄπ" 
< G 

BS) 
o> 

x > \ » 

Δείξας τὰς ἠἡϑιχὰς ἀρετὰς ἀνθρωπιχὰς οὔσας, δείχνυσι xa 
0 > ~ ~ ΄ - ~ 

νησιν (αὕτη γὰρ ἀρετὴ οὖσα τοῦ λογιστιχοῦ μέρους τῆς Ψυχῆς 

εἶναι τοῦ νοῦ ἀρετὴ χαὶ οὐ τοῦ συνθέτου), δείχνυσι δὴ χαὶ ταύτην ὅτι μὴ 

τοῦ ὄντως ἀνθρώπου ἐστὶν ἀρετή. ἀλλὰ τοῦ συνθέτου. ὃ δὲ λέγει, δῆλον 
ὯΝ ΄ ~ > ~ wv > > . , 

σται ἀναμνήσασιν ἡμᾶς αὐτοὺς τῶν (ἐν) ἄλλοις ἀποδεδειγμένων. δέδειχται 
τα > ~ εν ΄ ᾿ > ron ΄ 2p 5 > 
& ὅτι ἀνταχολουϑοῦσιν at ἀρεταί, xat ἐν ᾧ ἂν μία τις ἐξ αὐτῶν ἐστιν, 

μ. 
» 55» τῚ ΄ 5 ΄ \ c \ σ \ 5 PN gy 4 

ἐξ ἀνάγχης ἐχείνῳ χαὶ at λοιπαὶ ἕπονται χαὶ οὐχ ἐνδέχεται ἀνδρεῖον ὄντα 
> ΄ 

τὴν ἠϑιχὴν ἀνδρείαν μὴ χαὶ σώφρονα εἶναι χαὶ φρόνιμον χαὶ δίχαιον, ἢ 30 

σώφρονα ὄντα wh εἶναι χαὶ δίχαιον ΠΣ ἀνδρεῖον “Al φρόνιμον, ἢ φρόνιμον 
Ὑ A » ἀν ΧΆ \ ec ~ \ N ‘ \ >, a ~ 

ὄντα μὴ τὰ δίχαια βούλεσϑαι χαὶ αἱρεῖσϑαι χαὶ τὰ σωφρονιχὰ καὶ ἀνδρεῖα " 
ε 5. α Ἃ “ L4 τς > Q \ 997 4 \ ἀλλ ὃς ἂν Ὦ φρόνιμος, οὗτος εὐθὺς χαὶ δίχαιός ἐστι χαὶ σώφρων, χαὶ 6 

δίχαιος φρόνιμος χαὶ ἀνδρεῖος χαὶ σώφρων. ἐπεὶ τοίνυν ἀνταχθλουϑεῖν δέ- 

δειχται τὰς ἀρετὰς χαὶ συνεζευγμένη ἐστὶν % φρόνησις τῇ τοῦ ἤϑους 

ἀρετῇ: τουτέστιν τῇ ἠἡϑικῇ ἀρετῇ, χαὶ Ἷ τὸ ἀρετὴ τῇ φρονήσει χαὶ 35 
ἀλλήλαις, χαὶ οὐχ ἐνδέχεται χωρίζεσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, ot ὃὲ at ἠϑιχαὶ 

ἀρεταὶ ἀνϑρωπιχαί, εἴη ἂν χαὶ % φρόνησις τοῦ συνθέτου. ἣ μὲν τῶν λε- 

Ἰομένων διάνοια αὕτη: χατὰ δὲ τὴν λέξιν εἰπὼν ὅτι συνέζευχται δὲ 

χαὶ ἣ φρόνησις τῇ τοῦ ἤϑους ἀρετῇ καὶ αὕτη τῇ φρονήσει, τὴν 
ν εἰπὼν εἴπερ al μὲν τῆς φρονήσεως ἀρχαὶ 

+ \ > \ \ \ ν 

ὲ ἀρχὰς τὰ τελιχὰ αἴτια, ὧν 

αἰτίαν τούτου ἐπήγαγ 

χατὰ τὰς ἠϑιχάς ε ὃ 

ἕνεχα πράττομέν τινα χαὶ ποιοῦμεν. ὡς γὰρ ἰατροῦ τελιχὸν αἴτιον χαὶ τὸ 

χα πάντα ποιεῖ χαὶ προσ ὅσα ποιεῖ χαὶ πράττει, byte, χαὶ Ot- 40 

χοδόμου ἀρχὴ τελιχὴ 1 οἰχία χαὶ στρατηγοῦ νίκη, σώφρονός te ἣ τῶν 

φρονήσεως, ὡς ὃ 

ὰς 

° ς 

~ ® 

< [0] ~ 

ἀν το ὅτε περὶ ταύτης 3 ‘ παϑῶν συμμ. τα, οὕτω χαὶ τῆς i> 
΄ ψ' 5 ~ 

ἔλεγεν, of χατὰ τὰς ἠϑιχὰς ἀρετὰς ὀρϑοὶ σχοποὶ τέλη εἰσὶ χαὶ αἴτια τῶν Ἷ | Ί 
, Vv , \ ΄ ~ > 

πραττομένων ἐχείνων ἕνεχα. ἔστι γὰρ ἡμῖν ano τῇ τ ἡδϑιχῆς ΠΠΕ τῆς τὸ 

ρϑοδοξεῖν περὶ τὰ τέλη" τὸ γὰρ ὀρϑῶς δοξάζειν ὅτι τ de τι ἀγαϑόν ἐστιν, 

- 
> 

΄ 
0 

τὴν B: om.a ὥὅ8. rhesis usque ad cosas ἐστίν (p. 1178423) a 10 δόξειεν ἂν a: 
δύξειαν B 12 ὄντως a: ὄντος B 13 ἀναμνήσασιν scripsi: ἀναμνήσαντας B: ἀναμνήσαν- 

a év inserui: om. Ba δέδειχται)] Z 13 p. 1144033 29 ἰατροῦ B: ἰατρικῆς a 

ὅσα ποιεῖ καὶ πράττει B: ὅσα ἂν ποιῇ καὶ πράττῃ a 90. 31 οἰχοδόμου B: οἰκοδομίας ἃ 

55 
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het, χαὶ τόδε μέν ἐστι συμφέρον χαὶ τόδε δίχαιον χαὶ ποιητέον. τόδε δὲ 181» 
7 \ va A ~ ~ ~ Ny 4 

ἀσύμφορον χαὶ ἄδιχον χαὶ φευχτέον: τὸ γοῦν ὀρϑῶς περὶ ταῦτα δοξάζειν ual 46 

μὴ ἀπατᾶσϑαι μηδὲ νομίζειν τὸ μὴ ἀγαϑὸν ὡς ἀγαϑὸν ἀπὸ τῶν ἠϑιχῶν 
φ. ~ ~ ΄ ar ~ “τ oa ~ oC, ἡ ~ 

ἡμῖν ἀρετῶν πρόσεστιν, ἀπὸ δὲ τῆς φρονήσεως ἢ εὕρεσις τῆς ὕλης χαὶ τῶν 
» ΄ +p ΄ > ΄ \ sy 

ὀργάνων χαὶ πράξεων χαὶ ποιήσεων, δι᾽ ὧν ὁ ὀρϑὸς σχοπὸς χαὶ τὸ τέλος 
ἘΞ / 2 \ SL f ὡς 50 \ 5 ἈΦ \ Ἁ > \ \ Ὁ 

γενήσεται. ἐπεὶ οὖν ἢ μὲν ἠϑιχὴ ἀρετὴ τοὺς ὀρϑοὺς σχοποὺς ὑποδειχνύει 
ἢ δὲ φρόνησις τὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν τούτων λῆψιν χαὶ ἐπιτυχίαν 

ἀνευρίσχει, συνεζευγμέναι dv εἶεν. ταῦτα μὲν οὕτως. ἔχει δὲ ἀσάφειαν ὅ 
(ἢ λέξις) διὰ τὸ ἐλλιπὲς εἶναι, ἢ λέγουσα τὸ δ᾽ ὀρϑὸν τῶν ἠϑιχῶν 
χατὰ τὴν φρόνησιν. εἴη δ᾽ ἂν τὸ πλῆρες τοιοῦτον: τὸ δ᾽ ὀρϑὸν τέλος, 

> σ ρ “ee σ 2 \ Ἂν > \ [4 ‘a > 

ὅπερ ἡμῖν ὅτι ὀρϑὸν χαὶ ἀγαϑὸν γνώριμόν ἐστιν ἀπ o- Aa 
~ 56 ~ > ~ 
is ἡϑιχῆς ἀρετῆς 

2.» an Ἁ = fs $e ry >] 06 2 ee ΣΞ \ —\ 5 A te ms 

(ἀπὸ yap ταύτης γνωρίζομεν, ὅτι ὀρϑόν ἐστι), τοῦτο δὲ τὸ ὀρϑὸν τέλος 
\ τ ΄ la b} ~ , > € , 

χατὰ τὴν φρόνησιν, TOUTEGTLY ATG της φρηνήσξως, ἐπιχτώμεϑα. Ἢ Ypo- 
΄ ~ . ») 

γησις γὰρ ἡμῖν δειχνύει τὰ πρὸς ἐχε 
Ν 

- ΄ > \ ’ \ ~ Sp 

VO φέροντα. ἀλλὰ χαὶ τὸ τῆς λέξεως 

τὸ συνηρτημέναι δὲ | αὐτα 
~ ΄ ς , ~ ~ 

TH φρονήσει χαὶ ἡ φρόνησις ταῖς ἀρεταῖς χαὶ 

οὐ μόνον ἀλλήλαις συνεζευγμέναι ἀλλὰ χαὶ τοῖς πάϑεσιν, ἃ δὴ πάϑη ἀν- 

ζευγμέναι οὖσαι αἱ ἀρεταὶ 

ϑρωπιχὰ χαὶ τοῦ συνθέτου εἰσίν, ἀνϑρωπιχαὶ χαὶ αὗται ἂν εἶεν, ἥ τε φρό- 
νησις χαὶ αἱ ἀρεταί, χαὶ 6 βίος δὴ χαὶ ἢ ζωὴ ἡ χατὰ τὰς ἠθικὰς ἀρετὰς 
χαὶ τὴν φρόνησιν ἀνθϑρωπιχή ἐστι’ τοῦ συνθέτου γάρ. ὃ O& τοῦ vod 
βίος τοῦ ἀληϑινοῦ χαὶ ὄντως ἀνθρώπου χαὶ ἢ νοερὰ ζωὴ χεχωρισμένη 
ἐστὶ τῶν τοῦ συνθέτου παϑῶν, ὥστε ἡ χατὰ τὴν νοερὰν ζωὴν τοῦ ἀλης- 

~ > E +> ΄ C= sy, Ἃ Y. ~ πὰ 35 fe \ ϑινοῦ ἀνθρώπου εὐδαιμονία ἑτέρα ἂν εἴη τῆς πολιτιχῆς εὐδαιμονίας. τὸ 
ἰ τοῦ προχειμένου εἴρηχεν αἰνιττόμενος, 

ὯΝ Ὁ ~ ar ai} 

62 διαχριβῶσαι δὲ μεῖζον 

ὅτι τῷ ϑεολόγῳ προσήχει περὶ αὐτῶν λέγειν. τῶν πρός τι γὰρ ὃ νοῦς τ υ = Ὁ ρ xe τερ τ ξγξ'ν. TAOS τ ἵ Pp oO 9U¢S 

(τῶν νοητῶν γάρ), ὡς χαὶ ἡ αἴσϑησις τῶν αἰσϑητῶν, τῶν GE πρός τι ἡ 
oO αὐτὴ ἐπιστήμη, τὸ ὃξ περὶ νοητῶν λέγειν ϑεολογίας ἐστίν, ὥστε χαὶ περὶ 

νοῦ ἐχείνης. 

΄, ἀπ ἂν 

p. 1178223 Δόξειε γὰρ χαὶ τῆς ἐχτὸς χορηγίας ἐπὶ μιχρὸν 7 ἐλατ- 
τον δεῖσθαι τῆς ἠϑικχῆς. 

ὑδαιμονίαν διὰ τῆς ἠϑιχῆς ἐδήλωσε. τὸ δ᾽ ἐπὶ μι- [0] 
\ \ Τὴν πολιτιχὴν 

5 ’ > cl , 5 , a fe Cc ~ 2 a κι aoe Ὲ > ρὸν ταὐτόν ἐστι τῷ παντάπασιν ὀλίγης δεῖσϑαι τῆς ἐχτὸς χορηγίας. εἰ 
ὃ μὴ πάντῃ; φησί, παντελῶς σμιχρᾶς, GAN οὖν οὐχ ἐπίσης τῷ πολιτιχῷ 

LU ~ ΄ . Ἁ a. τα x, Vy 

εὐδαίμονι χρήζει τῶν ἐχτός τούτου γάρ ἐστι δηλωτιχὸν τὸ 7 ἐπ᾽ ἔλαττον 
. ~ ~ ~ ~ , ~ 

δεῖσϑαι τῆς πολιτιχῇῆς. οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ πολιτιχὴ πολλῶν χρῃζει τῶν 
‘ 

9 ἃ ἣ 
5 ’ ~ ~ 

ἐχτός, οὕτω χαὶ ἡ ϑεωρητιχὴ εὐδαιμονία, ἀλλ᾽ ἧττον πολὺ δεῖται τῶν τοι- 

is χαὶ τοῖς πάϑεσι τοιοῦτόν ἐστι’ συνε- 182r 

10 

2 φευχτέον B: φευχτόν a 9 ἡ λέξις a: om. B ἐλλιπὴς videtur esse 

scribendum 15 αὐταῖς Ba: αὗται Aristoteles 17 ἀλλήλαις Vat. 320: ἀλλήλοις 

24 δὲ μεῖζον Β et Arist. cod. Μὺ: γὰρ μεῖζον a et Arist. vulg. 27 ϑεολο- 

γίας B: ϑεολόγου a 29 yap B: δ᾽ ἂν a et Aristoteles 29. 30 ἢ ἔλαττον B (sed ef. 
Ba 

Υ, 94): ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον a et Aristoteles 

38% 
30 rhesis usque ad ἄλλων τίς (p. 1178434) a 
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15 

i) [dal 

odtwy. τῶν μὲν γὰρ ἀναγχαίων, ὡς πρότερον εἴρηται (χαὶ εἴρηταί 182r 
We ὉΠ ΄ 2 / bis > , Ye > “ ~ ~ ¢ 

τὸ διὰ τί), ἐπίσης ἀμφότεροι χρηζουσιν, εἰ χαὶ μᾶλλον τοῦ ϑεω- 
~ 
ι μοι exe 

~ ¢ κ a ~ i 1 5 ~ A og ~ 5" ΄ὔ 

ρητιχοῦ ὃ πολιτιχὸς διαπονεῖται περὶ τὰ ἀναγχαῖα χαὶ ὅσα τοῖς ἀναγκαίοις 
ὅμοιοι μνηδὲ πόρρω χαϑέστηχε. μιχρόν τι γὰρ ἐπὶ τὸ πλέον τῶν ἀναγχαίων 

ἐχχλίνει ὃ πολιτιχός. πρὸς μὲν τὴν τῶν ἀναγχαίων χρείαν ὀλίγον τι διαλλάτ- 
» Ἀ ΝᾺ Ἁ Ξι Τὰ ΄ ‘ ‘ isd Α at \ Ἃ 

τοῦσιν οὗτοι; πρὸς: δὲ τὰς οἰχείας ἐνεργείας πολὺ χαὶ ὅσον σχεδὸν τὸ ὃν 

τοῦ μὴ ὄντος. ὃ μὲν γὰρ BOE aS, WE mane τὸ “ATH νοῦν ἐνεργεῖν χαὶ 
τοῖς νοητοῖς ἐνδια ατρίβειν οὐδενὸς χρήζει, ὥσπ Te οὐδὲ τῇ ὑγιαινούσῃ ὄψει 

~ [4 

πρὸς τὸ δρᾶν τάδε τὰ Tessa φωτὸς παρόντος χρεια τινός ἐστιν ἀλλ᾽ 

7 ἰ τύχοι χεχλεισμένα ὄντα, οὕτως οὐδὲ τοῦ Dew- 
ro) ΝΠ: o < Θ <x R 

of) 
R = a Q 

“ 
= On G 2 

a>) Si 

τητιχοῦ τινός ἐστι χρεία πρὸς ἐπίβλεψιν χαὶ ἐπαφὴν τῆς νοητῆς διαχοσμή- 

σεως. τῷ δὲ πολιτικῷ ὡς wey ἐλευϑερίῳ χρεία χρημάτων, εἰ μέλλει 
πράττειν τὰ ἐλευϑέρια δυοίως χαὶ ὃ δίχαιος χρημάτων δεῖται, ὅπως ἀπο- 

δοίη τὸ xat ἀξίαν ξχάστῳ. ἀπὸ γὰρ τῶν πράξεων γνωρίζεται 6 δίχαιος 

χαὶ ὃ ἐλευϑέριος, οὐ μὴν ἐχ τοῦ λέγειν, ὅτι ᾿ βούλομαι τὰ δίχαια πράττειν 

χαὶ τὰ ἐλευϑέρια.᾽ πράττειν δὲ χωρὶς τῶν οἰχείων ταῖς πράξεσιν ὀργά- 

λευϑερίῳ τὰ he ὡς δεῖται παρουσίας πολεμίων, 
γὰρ βουλήσεις ἄδηλοι, & φρόνιμος πάλιν 

i ποιοῦνται δὲ χαὶ οἵ μὴ δίχαιοι 
a 
ὡς 

ΟΝ Ε 

Ξ [0] ov Al 

n 8’ 

τ 

τὴν αἰτίαν τούτου ἐπήγαγεν 

ce 
2 >) v ὮΝ ΤᾺ a \ \ 

βούλεσϑαι διχαιοπραγεῖν. ods οὐχ ἂν εἴποιμεν διχαίους διὰ τὴν τοῦ 

βούλεσϑαι προσπ τοίησιν: ὅτι ὃὲ χαὶ ὃ σώφρων τινῶν δεῖται, ιν: ἐλευ- 
ϑέριος γὰρ μάλιστα. ὃ γὰρ σωφρονῶν ὑπὸ παιδαγωγῷ τεταγμένος 7 ἄλλῳ 
τινί, ὃν φοβούμενος 7 αἰδούμενος ἀπέχεται τῶν ex τῆς ἁφῆς ἡδονῶν, οὔ- 

a~ 

Tw δῆλός ἐστιν, st σώφρων ὄντως ἐστίν. 

p. 1178234 ᾿Αμφισβητεῖται δὲ πότερον χυριώτερον τῆς ἀρετῆς ἢ 

Εἰπὼν ὅτι ἀπὸ τῶν πράξεων γνωρίζονται ὁ σώφρων, ὃ ἀνδρεῖος, ὃ 
~ ὧν , 

| πολλοὶ σωφρονοῦσιν ἵνα τύχωσ!', ΤΕ εἰπεῖν, Ν 

o7 - 
΄ , > > 

XGLOS, 0 φρόνιμος, ETELO 

Qu 
Ἐξ 

) ELIS ἄλλοι ὃὲ διχαιοπραγοῦσιν, ἵνα τύχωσιν ἀρχῆς πολιτιχ 
Raa 

x 2 = 

\ » > ae = 

pot δι᾿ ἄλλο τι μὴ ὄντες χατὰ hay σώφρονες 7 δίχαιοι, ὃς πετο 
- ΄ 

ἐναρέτους εἶναι τοὺς βουλομένους τὰ ἀνδρεῖα χαὶ σωφ Ὁ τ ὅπερ υὖ- 
A @ 

O27 MQ @- 

γον τοῦτο οὐχ ἀρχεῖ, ἠμφισβητεῖτο δικαίως. χαὶ of μὲν τῇ βουλήσει 
ἘΦ cena Metra (Aen) Sai ἐπὶ g ἘΌΝ ae ὥριζον τὴν (ἀρετὴν) χαὶ σπουδαῖον ἔλεγον τὸν βουλόμενον, ot ὃὲ τῇ πρά- 

1 πρότερον] ὁ. 7 p. 1177229 2 διατί Β: διότι ἃ 11 ἐπαφὴν Β: ἐπιφανὴν ἃ 

12 ἐλ evtepiw Vat. 920: ἐλευϑέρω Ba 13 et 16 ἐλευϑέρια B: ἐλεύϑερα a ὃ 

ὡς ἃ 13. 14 ἀποδοίη Β: ἀποδόοι a 15 βούλομαι Β: βούλεται a 

18 

et 

31 

0 

ἐλευϑέρῳ a 23 ὑπὸ B: ἐπὶ a 26 eal sc : et Arist. vulg.: ζητεῖται a 

f Arist. cod. Lb 27 rhesis ueqne ad τὸ ἀνθρωπεύεσϑαι (p. 11787) a 

30 

B: 

ἐλείπετο B: ἐλλείπεται a 33 ἠμφισβητεῖτο B: ae a 34 ἀρετὴν 

a: om. B 



or 

10 

bo or 

30 
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~ δ ΝΖ ~ ΄ - v as 

Get, ὅξον ἀμφότερα συμμῖξαι, ὡς ἐν ἀμφοῖν οὔσης τῆς ἀρετῆς. δίχαιος 189: 
\ \ . γὰρ ὄντως ἐστὶν ὁ βουλόμενος χαὶ ene τὰ δίχαια, χαὶ σώφρων ὡσαύ- 50 

Ἁ 

93 

= ᾿»Δ ὌΝ , 

» πρὸς GE TO TPATTELY XPN- Qu -Ὁ ῶ τως χαὶ ἀνδρεῖος. εἰ οὖν ἐν ἀμφοῖν 
μάτων χρεία, δεήσει ἄρα χαὶ τῷ Bixby χαὶ τῷ ἐλευϑερίῳ χρημάτων, 
χαὶ ὅσῳ ἂν μείζους at πράξεις ὦσι χαὶ ἐλ ας: ae χρεία 

πλειόνων αὐτῷ. τῷ δὲ ϑεωρητικχῷ οὐ μόνον οὐ συντελοῦσι πρὸς τὸ 

ἐνεργεῖν ἀλλὰ χαὶ μᾶλλον ἐμπόδιον τ υγχάνουσιν ὄντα. πρὸς μὲν γὰρ τὴν 
΄ > \ ~ > τῶν > > 74 \ >. P ᾿ » > >.) 

KATA νοῦν ἐνέργειαν ἀνενδεής ἐστιν, ἐπεὶ G2 ἀνϑρωπός ἐστιν. ἤτοι ἐπειδὴ 
Vv ΄ ~ ~ ! ‘ ΄ ) 

ἔτι συνήρτηται αὐτῷ τὸ σῶμα χαὶ λεὺς ποις συζῇ, δεήσεται χαὶ τούτων 182 
‘ 

πρὸς τὸ ἀνθϑρωπεύεσθϑαι, ἤτοι τὰ χαϑήχοντα πράττειν πρὸς τοὺς φοι- 
> 

τῶντας εἰς αὐτόν. 

‘ 

p.1178b7 Ἡ δὲ τελεία εὐδαιμονία ὅτι ϑεωρητιχή τίς ἐστιν ἐνέρ- 

ἌΡ Any ~ . ra ie} ead id , >. > ~ ~ Se. 

Καὶ ταῦτα δειχτιχά ἐστι τοῦ ὅτι ἢ τελεία εὐδαιμονία ἐν τῇ τῶν ἀρί- 
σ » σ ΄ > 

στων ἵσταται γνώσει. ἄριστα Ge ὅτι τὰ ϑεῖα ἐστι, πρὸς ἁπάντων ἀνωμο- 
, - 5 Le 

λόγηται. εἰ οὖν τὸ μέγιστον χαὶ τελειότατον ayatov τοῖς ἀνθρώποις τὸ 
αδὸ , σε: 25 ee 2 , μι Lee Ped Uy Ste ~ = 
εὐδαιμόνως ζῆν ἐστι (τοῦτο ὃὲ ἐν ϑεωρίᾳ ὃν δέδειχται χαὶ διὰ τῶν προ- 15 

ΓῪ 

χειμένων λέξεων ὃειχϑήσεται). 7 τελεία εὐδαιμονία ἐν γνώσει χαὶ ϑεωρία 
~ la “ ΄ ΄ ΄ 5 la 

ὧν ἀρίστων εἴη av, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πράξει χαὶ ποιήσει ὡς 7 πολιτιχή. 
Ὧν ΟΝ > ~ X , ~ > < ~ ¢ ΄ \ > ~ \ ς 

δείχνυσι GE τοῦτο τὸν τρόπον τοῦτον: ἐν ᾧ τῷ fou τὸ εὐδαιμονεῖν χαὶ 7 

μαχαριότης ἐστίν, ἐν τούτῳ χαὶ ἡμῖν, ὡς δυνατὸν τοῦτο. τῷ GF Dew τὸ 
ba) ~ A ΄ ΄ > / ae εὐδαιμονεῖν χαὶ ἢ μαχαριότης ἐν ϑεωρία, χαὶ ἡμῖν doa τὸ χυρίως εὐδαι- 

t 68 ἐνέργεια ϑεοῦ χαὶ μαχαριότης ἐν ϑεωρία χαὶ 
ῃ 

aA μονεῖν ἐν ϑεωρία. 6 
‘ 

οὐ πράξει ἢ ποιήσει, δέδειχται uev φιλοσόφως ἐν τῷ A τῶν Μετὰ τὰ 20 ¢ 
, Qo 7 >i \ > ale c 7 \ 

φυσιχά, δείχνυσι 62 χαὶ νῦν ἐνδόξως χέγων πάντες ὑπειλήφαμεν χαὶ 
πιστεύομεν τὸ ϑεῖον ζῆν χαὶ ἐνεργεῖν. πᾶσα OF ἐνέργεια ἢ πραχτιχὴ ἣ 

’ > ΄ ~ 3 

ποιητικὴ 7 ϑεωρητιχή. εἰ οὖν μήτε πράττει μήτε ποιεῖ τὸ ϑεῖον ἐνερ- 
~ / Ἁ ΜΈ isl / > \ \ / \ 3 4 ta \ γοῦν, λείπεται τὸ τρίτον ἢ ϑεωρία. ἀλλὰ μὴν χρατίστη χαὶ ἀρίστη χαὶ 

ἀχροτάτη ἣ τοῦ ϑεοῦ ἐνέργεια χαὶ ἢ συγγενὴς ἄρα ἡμῶν ἐνέργεια τῇ τοῦ 
~ , , σ ΄ 

ϑεοῦ ἐνεργείᾳ ἀρίστη χαὶ ἀχροτάτη ual τελεία ἣ ϑεωρία ἐστίν. ὅτι δὲ 7 
~ ~ > / 2) 3 » Sar μῚ Le οἷς ~ 2 = eat Be «δ Ὁ os 

tod ϑεοῦ ἐνέργεια οὐχ ἐν πράξει οὐδὲ ἐν ποιήσει 7 ἐν πολιτιχῇ εὐδαιμο- 25 
via. ἀλλὰ ϑεωρία ἐστί, δείχνυσι λέγων: αἱ ἡϑιχαὶ ἀρεταὶ πᾶσαι τῶν πα- 

ϑῶν εἰσιν, ὡς δέδειχται, μετρηταί: τὰ δὲ πάϑη odx εἰσιν ἐν tem, ὥστε 
οὐδὲ αἱ ἡϑιχαὶ ἀρεταί: οὐδὲ δεῖται αὐτῶν, ὥστε οὐδὲ χατὰ τὴν πολιτιχὴν 

~ Ἂ , >] Ἁ 

ὑδαιμονίαν εὐδαίμων ἐστί. τί γὰρ ἂν δέοιτο τὸ ϑεῖον διχαιοσύνης; εἰ γὰρ 

διχαιοσύνη ἐστὶ τὸ χατὰ ἀναλογίαν ἀνταλλάττεσϑαι χαὶ ἀμοιβὰς ποιεῖσϑαι 

τάς τε παραχαταϑήχας ἀποδιδόναι, γελοῖον ἂν φανείημεν ἡμεῖς te χαὶ ἐχεῖ- 
ὑπολαμβάνοιμεν, ἐχεῖνος δέ, εἰ τοι- 80 

ῦ 

νος, ἡμεῖς μέν, εἰ τοιαῦτα περὶ deo 

4 ἐλευϑέρῳ a 14 rhesis usque ad συγγενεστάτη, εὐδαιμονιχωτάτη (p. 1118 39) ἃ 

24, 25 ἐν τῷ A τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά] ο. 1 p. 1012024 
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’ εἴ 7 ὦ) Ἃ 4 +f Oey 2 ούτοις ἐνασχολεῖται. τί δ᾽ ἂν δέοιτο ἀνδρείας, ᾧ μηδέν ἐστι 
φοβερόν; τί δὲ ἐλευϑεριό Ao ἄτοπον γὰρ εἴ τις αὐτῷ 

δεινὸν μηδὲ 182 ν 
ρεῖναι νομίζοι πα 

χρήματα χαὶ νόμισμα χαὶ δόσεις τούτων χαὶ λήψεις, οἷς δεῖ διδόναι χαὶ 
ἀφ᾽ ὧν πὰ ἀνε τί 6& σώφρων ἐστίν; ἣ βαρὺς xat φορτιχὸς 6 ἔπαι- 

5 νος, τὸ λέγειν ὡς ἐπιθυμεῖ μέν, χρατεῖ ὃὲ χαὶ οὐχ ἄγεται πρὸς τῆς ἐπι- 
ϑυμίας. μῶμος γὰρ νι υᾶλλον χαὶ οὐχ ἔπαινος τοῦτο. τί γὰρ ἄν 
οὕτως ἔχων διαφέρει τῶν ἐγχρατῶν χαὶ χαρτεριχῶν; διαιροῦσιν οὖν ἡμῖν 35 

πάσας τὰς ἀρετὰς χαὶ τὰς χατ᾽ αὐτὰς ἐνεργείας μιχραὶ χαὶ ἀνάξιοι φαί- 
γονται τῆς eta as φύσεως. ἀλλὰ μὴν ζῆν φαμεν τὸ ϑεῖον χαὶ eve tise 

10 οὐ yap δὴ χαϑεύδειν ὡς τὸν Evévutwva. ϑεωρία ἄρα ἣ τούτου ἐστὶν 
ἐνέργεια μαχαριότητι χαὶ τιμιότητι χαὶ χαάλλει διαφέρουσα τῶν ἀνὕρωπι- 

χῶν. ἦτοι τῶν τῆς πολιτιχῆς εὐδαιμονίας ἐνεργειῶν. χαὶ 7 τοῦ ἀνθρώπου 
ἄρα ἐνέργεια τοῦ ἀληϑινοῦ χαὶ ὄντως ἀνθρώπου ἢ συγγενεστάτη τῇ τοῦ 
Yeod ἐνεργείᾳ τ εν οτοο χαὶ τ ΠΣ χαὶ εὐδαιμονιχωτάτη δευτέρα 40 

15 δὲ ταύτης χαὶ πολλοστὴ 7 ἀνϑρωπιχὴ ἣ πολιτιχή. 
Os 

~ ἣν \ \ / ~ 

p. 1178224 Σημεῖον δὲ χαὶ τὸ μὴ μετέχειν τὰ λοιπὰ ζῷα εὐδαιμο- 
. 

viac, τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ἐστερημένα. 

Τοιαύτην ἐνέργειαν τὴν ϑεωρίαν λέγει, ἤτοι τὴν νοερὰν ζωὴν χαὶ 
Ἰνῶσιν τῶν ἀρίστων χαὶ ϑείων. λέγει ὃὲ ὡς συλλεξαμένους τὰ παραλε- 

20 λειμμένα χαὶ ὧν προσυπαχούειν ἔξωϑεν χρή, ὅτι χατὰ μὲν τὰς τῶν ἄλλων 45 
φιλοσόφων Extxovpetwy τε χαὶ τῶν ὕστερον Στωιχῶν περὶ εὐδαιμονίας ὕπο- 

λήψεις δύναταί τις εὐδαιμονίαν μεταδιδόναι χαὶ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις, χατ᾽ 
ἐμὲ ὃὲ χαὶ Πλάτωνα χαὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι τὴν εὐδαιμονίαν ἐν νοερᾷ ζωΐ 
onda) στῶμεν, ἀδύνατον χατὰ ταύτην εὐδαιμονεῖν τὰ ἄλογα τῶν ζῴων, ἐστερη- 

~ > > ) ΄ 

υένα νοῦ χαὶ ζωῆς λογιχῇῆς. ὅτι δὲ δυνατὸν χατὰ τοὺς Ἐππιχούρου cea 
ilove χαὶ τοὺς Στωιχοὺς μετέχειν εὐδαιμονίας ual τὰ ἄλογα ζῷα, διὰ ᾿τού- 

τῷ or 

> \ c 
των ἄν τις παραστήσειεν: εἰ τὸ εὐπαϑεῖν εὖ ὧν ἐστι χατ᾽ "Emtxovpoy, 50 
EN ΑΔΕ Εν ποτ, oe δ οι 3 ee) Ἐπ ΄ - Στ re IN 
τὸ δὲ εὖ ζῆν ταὐτόν ἐστι xav Extxovpov χαὶ τοὺς Στωιχοὺς τῷ εὐδαιμο- 

ὌΝ 
1 5 - v ὟΝ - 5» 7 

γεῖν, τὸ εὐπαϑεῖν ἄρα εὐδαιμονεῖν ἐστιν: ὑπάρχει τοῖς ἀλόγοις ζῴοις 
\ ba vd x 

5 tnd σ \ \ , 5 \ 30 τὸ εὐπαϑεῖν, ὥστε χαὶ τὸ εὐδαιμονεῖν. πάλιν, ef τὸ χατὰ φύσιν διαγειν 
χατὰ τοὺς Στωιχοὺς εὖ ζῆν ταὶ τὸ δὲ εὖ ζῆν χαὶ χατ᾽ αὐτοὺς χαὶ χατ᾽ 
Ἐπίχουρον εὐδαιμονεῖν ἐστι, τὸ χατὰ φύσιν ape διάγειν εὐδαιμονεῖν ἐστιν" 

, 

ἀλλὰ μὴν ὑπάρχει τοῖς ἀλόγοις ζῴοις τὸ χατὰ φύσιν διάγειν ἀπὸ γενέσεως 

udypt τῆς ἀχμῆς" εὐδαιμονεῖν ἔστι ἄρα τὰ ἄλογα ζῷα. ὅτι δὲ τὸ εὐπα- 

35 ϑεῖν χαὶ | διὰ τὸ εὐπαϑεῖν τὸ εὖ ζῆν ὑπ: τοῖς ἀλόγοις ζῴοις, δῆλον 188: 
ἀπὸ τῶν Boosey ζῴων. εἰ γὰρ μὴ χατὰ φύσιν ἔζη; οὐχ ἂν ἀπεπλ apes 
τὸ οἰχεῖον ἔργον ἄδοντα συνεχέστατα. μουσιχοῖς yap αὐτοῖς οὖσι τὸ χατὰ 

1 δέοιτο Β: δέητο ἃ 2 ἐλευϑεριότητος B: ἐλευϑεριότητι ἃ νομίζοι B: νομίζει a 

7 ἔχων az ἔχειν Β 10 ὡς Ba: ὥσπερ Aristoteles 17 in rhesis fine addit τελείως 
(p. 1178225) a 18 ϑεωρίαν B: ϑεωρητιχὴν a 26 ἄλογα a: ἄλλα B 34 εὐδαιμο- 

νεῖν ἐστι Β: εὐδαιμονεῖ a 86 ἀπεπλήρου Β: ἀνεπεπλήρου ἃ 



σι 

10 

τῷ οι 

2 τὴν στοάν Β: τοὺς στωϊχούς a 15. 10 ἀνομοίαν B: ἀνομίαν ἃ 15 ἑχάτερα Β: 
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΄ 4 > \ IQ 7 = 5\ wi \ Ya \ ΄ = © 

φύσιν ἔργον ἐστὶν ὠδή" τοῦτο ὃὲ ποιοῦντα χαὶ ἄδοντα χατὰ φύσιν ζῇ. 183r 

τοῦτο δὲ ἦν τὸ εὖ ζῆν χαὶ εὐδαιμονεῖν χατὰ τὴν Στοάν. ὅτι δὲ χαὶ αὐτὸ 
νον BS 5» Α φ ν᾿ , SRS. 5» 7 \ 

τὸ ἄδειν εὐπαϑούντων ἐστί, de ἴχνυσιν ἢ συνεχεστάτη ἐνέργεια. οὐδέν γὰρ 
’ 5 a > ἡ ~ os \ 

τῶν ζῴων λυποί ΤΟΝ οὐχ ὅτι συνεχῶς aR sae ὅλως ἄδει. τὸ 
Ya i ͵ > , 

yap ἄδειν οὐ λυπουμένων GAR εὐπαϑούντων 7 κατὰ φύσιν διαγόντων ἐστί, 
΄ Vv 

πάλιν, εἰ τὸ εὐδαιμονεῖν ἐστι χατὰ τοὺς Στωιχοὺς τὸ ἔσχατον τῆς φυσικῆς 
νεχα ual τὸ τέλος ἔχει, οὗ τυ- o> fon ~ Se Ό ce a R ain -6 Cc 2 vay a o- ° Cc MQ ὀρέξεως, ἐφ᾽ 

χοῦσα πλέον οὐϑὲν ἐπιποϑεῖ πλὴν tod χατέχειν αὐτὸ τὸ οἰχεῖον ἀγαϑὸν 

αὐτῇ χαὶ μὴ ἀπολλύναι, τοῦτο δὲ ὑπάρχει χαὶ τοῖς ἀλόγοις, μετέχει ἄρα 
χαὶ τὰ ἄλογα ζῷα εὐδαιμονίας. τί δ᾽ ἐστὶ τὸ τέλος τῆς φυσιχῆς ὀρέξεως; 
ἢ δηλονότι ἣ ἀχμὴ οὖσα τῆς ἐπιδόσεως χαὶ τῆς παραχμῆς, χινήσε ὧν οὐσῶν 
ἀμφοτέρων χαὶ τῆς ἐπιδόσεως χαὶ τῆς meee χαὶ ἀντιχειμένων ἀλλή- 

hats, τῆς μὲν ἐπι Ι 
ἤσεως ἀγούσης εἰς τὸ ὄν, τῆς δὲ παραχμῆς ἐπὶ τὸ μὴ ὄν. 

= 

‘ 
4 Ὁ 5 ~ ~ La / \ [- 

ὄσεως ὡς ἀρχῆς, τῆς δὲ παραχμῆς ὡς τέλους χαὶ ὡς 
ΤΑ ep «ΠΤ της μεν ETLO 

ἀλλὰ μὴν δεῖ τῶν ἐναντίων χινήσεων εἶναί τι μεταξύ, τὴν στάσιν ἀνο- 

ρ ἀνόμοιον τῶν χινήσεων “ ~ ? ΄ μοίαν οὖσαν ταῖς ἐφ᾽ Exdtepa χινήσεσι. τὸ 1 
ΜᾺ Ὁ στάσις. αὕτη δὲ H στάσις ἣ μεταξὺ τῆς ἐπιδόσεως χαὶ τῆς παραχμῆς 

= ~ / a 

EOL τῆς φύσεως, 0 Osx ~ Ό ay λέγεται τῶν φυσιχῶν γεννημάτων ΕΠ χαὶ τ 
χαὶ λαβοῦσα ἣ 1 Jee φύσις τὰ φυσιχὰ σώζειν πειρᾶται χαὶ κατέχειν 
΄ 5 ~ 2 c > ΖᾺ A σ 5 

ὡς οἰχεῖον ἀγαϑόν. 7 δ᾽ ὑποχειμένη φύσις, ἢ ὕλη, ἀπόλλυσι τὸ ὅλον, οὐ 
\ > lj ΄ / σ΄ ΄ 

doc. ἔστι γὰρ φύσις χαὶ 7 ὑποχειμένη ὕλη, ὡς στέγουσα τὴν φύσιν τὸ εἶ 0 ¢ 
ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει ἐμάϑομεν, ἔστι GE φύσις χαὶ τὸ εἶδος, ἐστι δὲ 
φύσις καὶ ἢ τὴν ὕλην ἀλλοιοῦσα χαὶ κινοῦσα ἐπὶ τὴν τοῦ εἴδους λῆψιν. 

τῆς μὲν οὖν τοιαύτης εὐδαιμονίας, ὡς λέγομεν, μετέχει χαὶ τὰ ἄλογα ζῷα, 

τῆς δὲ ἐν νοερᾷ ζωῇ χαὶ τῇ τῶν ϑειοτάτων γνώσει δριζομένης οὐδαμῶς. 
μόνος γὰρ τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων ζῴων ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὸ ζητεῖν παρ᾽ 
ξαυτοῦ = “Hs τῶν ϑείων φύσεως χαὶ διαλαμβάνειν χαὶ λέγειν, ὁποία 

τίς ἐστιν ἢ τούτων οὐσία, καί τινα διὰ τῆς νοήσεως αὐτῶν ὁμοιότητα πρὸς 
αὐτὰ λαμβάνει. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν πραγμάτων. κατίδωμεν ὃὲ χαὶ 

τὴν λέξιν. δείξας ὅτι ϑεοῦ ἐνέργεια ϑεωρία ἐστίν (αὐτὸς γάρ ἐστι τὸ νοοῦν" 

αὐτὸς τὸ νοούμενόν φησιν ἐν τῷ A τῶν Μετὰ τὰ φυσικά") χαὶ ἐπ cael (ὼν 

“χαὶ τῷ ὄντως δὴ χαὶ ἀληϑινῷ ἀνθρώπῳ ἢ ταύτῃ συγγενεστάτη᾽ . ἐπι- 
φέρει σημεῖον δὲ τοῦ τὴν νοερὰν ζωὴν εὐδαιμονίαν οὖσαν μὴ εἶναι τοῦ 

συνθέτου, τοῦ πολιτικοῦ, ἀλλὰ τοῦ ὄντως χαὶ ἀληϑινοῦ ἀνθρώπου" ση- 

μεῖον δὲ τούτου τὸ μὴ μετέχειν τῆς τοιαύτης εὐδαιμονίας μηδὲν τῶν ἀλό- 

ων ζῴων. οὐ μετέχει δέ, διότι μηδὲ τῆς τοιαύτης, ἤτοι τῆς νοερᾶς, 
> ΄ > ~ Ar ~ o > ~ ~ σ > ε » 0 ΟΞ 

ἐνεργείας. οὐχ ἐνεργεῖ δὲ νοερῶς, ὅτι ἀμοιρεῖ νοῦ, ὅς ἐστιν ὃ ἀληϑινὸς 

ἄνϑρωπος. 

ἑκατέραις ἃ 22 ἐν τῇ Φυσικῇ ἀχροάσει] Β 1 p. 193228 25 ἐν νοερᾶ ζωῇ Β: 

νοερᾶς ζωῆς ἃ 26 γῆς Β: τῆς ἃ 31 ἐν τῷ A τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά] 

Ρ. 1075 «ὃ 

10 

15 

& 

25 

: 
ἐν- 

c. 9 
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p. 1178225 Tots μὲν yap ϑεοῖς ἅπας ὁ βίος μαχάριος, τοῖς δ᾽ 188: 

ἀνϑρῴποις, ἐφ᾽ ὅσον ὁμοί ρ ς, ἐφ᾽ ὅσον ὁμοίωμα τι. 30 

Εἰ τὸ υαχάριον ἐν ϑεωρίᾳ χαὶ γνώσει τῶν ened ἐστὶ τοῖς μὲν ἐν- 
δελεχῶς ἀεὶ ϑεωροῦσι, μαχάριος ἀεὶ ἐνεργείᾳ ἅπα 

ποις, ὅτε μὲν ἐ 
2 
cy 
4 

A > 

ο υαχαάριος. τὸ 
or 

ας 

γερ (oe μαχάριος ἐνεργείᾳ, ὅτε ὃὲ μὴ δεωροῦσι δυνάμει 

ὲ ἐφ᾽ ὅσον ὁμοίωμά τι τῆς τοι αὐ ΤΣ ἐνεργείας τοι- 

οὔτον ἂν εἴη. νοεῖ τὸ ϑεῖον ἑαυτὸ χαὶ ἔχει ἑαυτό" τὸ ee νοούμενον ἔχε- 

ται ὑπὸ τοῦ νοοῦντος χαὶ ἔατιν αὐτὸ τὸ νοοῦν χαὶ νοούμενον χαὶ ἔχον 
? » "ὮΝ ΄ 

! 
~ 5 \ \ e nye y> 

tO QUTO πος Cyst xat O ϑεωρητιχὸς εὖ υοαιμὼν. ὁ 1] 
\ 

ual ἐχόμενον. vo 
~ a ~ ΒΝ ~ 

10 ϑεωρῶν χαὶ ἤδη ἐνεργῶν, ἀλλ᾿ οὐχ ὡσαύτως. οὐ yap ὥσπερ vost τὸ 
ϑεῖον ἑαυτὸ οὕτω χαὶ 6 ϑεωρητιχὸς ἀντιλαμβάνεται αὐτοῦ χαὶ νοεῖ αὐτό, 

¢ 

ὥστε ἢ νόησις χαὶ ἢ χατάληψις tod ϑεωρητιχοῦ εὐδαίμονος ὁμοίωμα τι 40 
χαὶ ἴνδαλμά ἐστι τῆς τοῦ ϑεοῦ νοήσεως, ua? ἣν νοεῖ ἑαυτόν. εἰ δὲ τοῦτο, 

- ΣΝ σ \ Χ ΄ ~ Ἔ - ὌΝ ἢ “ ΄ ~ 
δῆλον ὅτι χαὶ τὸ μαχάριον τοῦ ϑεωρητιχοῦ εὐδαίμονος ὅμοιόν τι TH τοῦ 
C ~ Lv 355) De ee Oey, > 3.6. ey. ἊΝ > Pt fs is 7 

15 ϑεοῦ μαχαριότητι, ἀλλ οὐ ταῦτον. ED ὅσον on διατείνει ἢ ϑεωρία, 

χαὶ εὐδαιμονία. yl τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι ὅσα τῶν ζῴων ἔλλογά ἐστι 

χαὶ νοῦς ἐστιν ἐν αὐτοῖς δυνάμενος νοερῶς ζῆν, ταῦτα χαὶ eae 

δύναται τὴν ϑεωρητιχὴν εὐδαιμονίαν, ὅσα δὲ τοῦ τοιούτου νοῦ ξστερηται, 
ἀδύνατον τὴν ϑεωρητιχὴν εὐδαιμονίαν εὐδαιμονεῖν, ἣ λέγοι ἂν ὅτι ἐπίσης 45 

90 ἐστὶν ἢ ϑεωρία ual ἢ εὐδαιμονία, χαὶ διὰ τοῦτο ἐφ᾽ ὅσον ἂν χρόνον δια- 
είνῃ ἢ ἐνέργεια, τοσοῦτον χαὶ ἣ εὐδαιμονία. εἰ γὰρ σύνδρομός ἐστιν ἢ 
ὑδαιμονία τῇ ἐνεργείᾳ, εἰ ἐξ ὡρῶν, εἰ τύχοι, ἐστὶν 7% ἐνέργεια, τοσούτων 

στα! χαὶ ἣ εὐδαιμονία χαὶ οὔτε πλειόνων οὔτε ἐλαττόνων. ὥστε τοῖς 
υὲν ἀεὶ ἐνεργοῦσι συναίδιον ἔσται χαὶ τὸ εὐδαιμονεῖν τῇ ἀιδίῳ ἐνεργεί 

25 τοῖς δ᾽ ἄλλοις, ὅσος ἂν εἴη ὁ χρόνος ἐν ᾧ ἐνεργοῦσι, τοσαύτη ἔσται χαὶ ἢ 
εὐδαιμονία, οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἀλλὰ χατὰ ϑεωρίαν, ἄλλο τι’ ση- 50 
υαινόμενον TOD χατὰ συμβεβηχὸς διὰ τούτων Ἵν παραδούς. σημαίνοι 

ἂν τὸ συμβεβηχὸς τοῦτο τὸ ἀτελές - ual εἴη ἂν τὸ λεγόμενον, οὐ χατὰ 

τὴν ἀτελῆ εὐδαιμονίαν, τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν ἐν παιδιᾷ τοῖς δυνάσταις χαὶ 

80 τυράννοις χαὶ τοῖς τοιούτοις εὐδαιμονιζομένοις ὁριζομένην ἀλλὰ χατὰ τὴν 

ϑεωρίαν, ἥτοι τὴν ἁπλῶς nat χυρίως εὐδαιμονίαν. 7 λέγοι ἂν οὐ χατὰ 
συυβεβηχὸς ἀντὶ τοῦ “od OV ἄλλο τι ἔσονται εὐδαίμονες, ἀλλὰ Ov αὐτὴν 
τὴν ϑεωρίαν χαὶ τὴν περὶ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχο τριβήν᾽. ὡς γὰρ 188ὃν 

ὃ στεφανωϑεὶς διὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἀρετὴν 7 δημοσίας τυχὼν τροφῆς οὐ 
35 OV ἑαυτὸν ἔτυχε τῆς τιμῆς, ἀλλὰ διὰ τὸν πατέρα χαὶ χατὰ συμβεβηχός, 

6 ὃὲ ἀριστεύσας χαὶ στεφάνου τυχὼν δι᾿ ἑαυτὸν ἐστεφάνωτο χαὶ οὐ χατὰ 
> δ᾿ \ eX & x 3 A / ? συμβεβηκός, οἷον διὰ τὸ υἱὸν εἶναι ἀριστεύσαντα, οὕτω xat 7 ϑεωρία χα 

1 ἅπας Β et Arist: πᾶς ἃ rhesis usque ad ϑεωρία τίς (p. 117832) ἃ 13 χαὶ 

ἴνδαλμα B: ἢ ἴνδαλμα a 10 εὐδαιμονία Ba: 7 εὐδαιμονία Arist. 20 ϑεωρία καὶ 

ἡ Β: ϑεωρητιχὴ a ἐφ᾽ ὅσον B: καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἃ 22 τύχοι ἃ: τύχη Β 26 χατὰ τὴν 

θεωρίαν Aristoteles 30 τοῖς τοιούτοις B: τοιούτοις ἃ 37 τὸ Β: τὸν a, an τὸ τὸν ἢ 



MICHAEL. IN ETH. NICOM. X 8, 9 [Arist. ρ. 1178>31—117929] 601 

, > Q._ 7 ΄ δ᾿ ΄ ‘ 5 Ὕ € αὑτὴν ἐστιν εὐδαιμονία χαὶ ὁ ϑεωρητιχὸς χατὰ ταύτην εὐδαίμων, ZAK οὐ 1836 
‘ 

>.) > rs 

Ot εὐγένειαν ἢ πλοῦτον ἤ τι τοιοῦτον. 

> 

p- 117833 Δεήσει ὃ o- x is) ~- a wn ὧν N a o- pay © cy ΓΕ «-Ξ ΓΕ ( o 
1 , > , v 

(as ἀνθρώπῳ ὄντι. 

ΠῸολλάχι 

5 λέγοντά τινος τὸν ὡς ἀληϑῶς χαὶ μὴ κατὰ συμβε τὸς εὐδαίμονα χαὶ διὰ 

2 ~ Q. 7 , \ ΝΟ δ ἐπισημαίνεται τοῦτο διά τε τὸν ἰΪλάτωνα μὴ ὃδεῖσϑαι ὅλως vy 

τὸ ῥευστὸν xat εὐπαϑὲς τοῦ σώματος ἡμῶν" δεῖται γὰρ ὑγιαίνειν. τί 

νοσῶν χαὶ ὑπὸ τῆς νόσου σφόδρα πον τς δύναται eae ew; 

δὲ χαὶ τροφῆς. οὐ γάρ ἐστιν ἁπλοῦν ἡμῶν τὸ σῶμα. χαὶ εἴρηταί wor 
\ 7 \ 7 , \ 5 Q_~ ΄ ΄ , >? περὶ τούτων τὰ δέοντα πρότερον, χαὶ od det πάλιν μηχύνειν. λέγει ὃ 

10 ἐχτὸς εὐημερίας οὐ τὸ πλῆϑος τῶν δούλων χαὶ χρημάτων χαὶ χτημά- 
δὰ ΣΝ > , >In Δ) > 4 , \ c , \ \ ~ > τῶν πολλοὺς ἀριϑμούς, GAN εὐημερίαν λέγει τὴν ὑγείαν χαὶ τὴν τῶν avay- 

χαίων εὐπορίαν χαὶ τούτων τοσούτῳ, ὅσῳ ἀνθρωπεύεσϑαι. οὐ μήν, φησί, 
ποχλῶν χαὶ μεγάλων. εἰ μὲν γὰρ ἀδύνατον ἣν εὐδαιμόνως ζῆν δίχα 

πλήϑους χαὶ μεγέϑους τῶν 5 A > QO~ Va ἋἋ 5 ~ ~ , 

τὸς ἀγαθῶν, cdet ἂν αὐτῷ τῶν τοιούτων. 
\ 

TO € 

15 ve met δὲ χαὶ χωρὶς τῆς τούτων ὑπερβολῆς δύν 
΄, 

ναται μαχαρίως ζῆν. οὐ πολ- 

λῶν αὐτῷ τούτων χρεία’ οὐ γὰρ ἐν τῇ ὑπερβολῇ τὸ αὔταρχες οὐδ᾽ 

ἣ χρίσις, τουτέστιν οὐδὲ τὴν αὐτάρχειαν δεῖ χρίνειν Ex τῆς τῶν χρημά- 
των ὑπερβολῆς. ἐπισφαλῶς γὰρ χαὶ ἡμαρτημένως χρίνει ὃ λέγων, ὅτι 
αὐτάρχης ἐστὶν ὁ πάνυ πολὺν πλοῦτον περιβεβλημένος. οὐδ᾽ εὐδαιμονιχὰς 

, ~ ΄ > ~ ,~ /, , 

20 πράξεις det λέγειν τὰς ἀπὸ τῶν TAT Dos ἐχόντων πλούτου πραττομένας" 
> \ \ \ ee Ἄγ ~ ~ _Q Ne ESMNEL Sirs = 
δυνατὸν γὰρ χαὶ τοῖς ὀλίγοις χαχῶς yo7ovar ual ἀπὸ ὀλίγων πράττει 

χαλά, χαὶ μάλιστα τὰς ἀρίστας τ ἐνεργείας τοῦ νοῦ. ὅτι δὲ χαὶ 
τῶν μετρίων δύναταί τις πράττειν τὰ χαλά, δῆλον: οἱ γὰρ ἰδιῶται (οὗτοι 

Vv 

6 εἰσὶν of τὰ μέτρια χεχτημένοι χαὶ μὴ δυναστεύοντες yd’ ἐῶν ἔχον- 
τες) μᾶλλον πράττουσι τὰ ἐπιειχῇ τῶν δυναστῶν χαὶ πλουσίων. μᾶλλο τῷ οι 

γὰρ ξενοδοχοῦσι χαὶ πενήτων ἐπιμελοῦνται χαὶ ναοῖς ἐνασχολοῦνται χαὶ “ibe 

λον τὰ τῶν ἐλευϑερίων ἐνεργοῦσιν. εἰ δὲ οὗτοι, πολλῷ μᾶλλον ὃ ὕεω- 

ρητιχὸς εὐδαίμων χαὶ νοερῶς ζήσεται per τρια HEMET NEVO χαὶ τὰ χατ᾽ ἀρε- 

τὴν ἀπὸ τούτων pacts ἐπειδὰν ἀνθϑρωπεύηται. ἱχανὸν οὖν, φησί, τοσαῦ ϑ᾽ 

80 ὑπάρχειν, τουτέστιν ἱχανόν ἐστι τῷ εὐδαίμονι τοσαῦτα νυ αὐτῷ. 
ἀρχεῖ γὰρ αὐτῷ ἢ τῶν μετρίων ὕπαρξις. δύναται γὰρ πράττειν τὰ χαλ- 

ar 

eae | λιστα χαὶ ἀπ αὐτῶν οὐχ ἀφαιροθήσεται διὰ τὴν ὀλιγότητα τὸ μαχάριον., 

μαχαριότης ὁρίζεται: ὅτι ὃὲ οὐχ ἴω © - Ἕ = ἴω ὧν - τὶ 

x Ἐπ 

Ἔ 
(η. < ae 3, -- { Ὡς ἐξ 

Ἵν» τὸ εὐδαιμόνως ζῆν ἐστιν 
anne χαὶ ὀλίγων ὄντων. μαρτύρεται χαὶ tov Σόλωνα co σι Aa Φ Cc. a ξ << ~ ἴω Sy a o = ἫΝ = ΠῚ = 

1 xata ταύτην B: κατ᾽ αὐτὴν a 3 rhesis usque ad ἃ δεῖ (p. 1179413) ἃ 

17 ἡ κρίσις Ba et Arist. codd. MbObv: ἡ πρᾶξις Arist. vulg. 22 ἀρίστας B: 

9 

16 

20 

25 

g or 

ἀρί- 

στὺυς ἃ 27 ἐλευϑερίων Vat. 820: ἐλευϑέρων Ba 28 τὰ B: τὰς a 29 πράξει 
~~.) 

By 4 πράξεις ἃ dl μετρίων B: μετρίως a αὐτῶν B: αὐτοῦ a 32 οὐχ Ba: 

fort. οὐδ᾽ 35 Σόλωνα] ef. Herodot. A 32 
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30 

90 

΄ ote ate > \ ~ \ ΄ 5 - » " “Ἵ > ss 
λέγοντα εὐδαίμονα ob τὸν πολλῶν χαὶ μεγάλων εὐποροῦντα ἀλλὰ tov ἐν I83v 

αἀυφοτέροις ὄντα, τι ἔτρια το δ “Ol πράττειν τὰ χαάλλιστα χαὶ 40 ͵ oF 
p 

fond Bears / 5 i DD eat \ \ , iar 

SWYTA GWOPOVWS. εἰπε GE τὸ σωφρόνως ἀντὶ τοῦ χαὶ χατὰ TAGLS -ὠντὰ 
\ 3 ΄ 

TAS ἀρξτᾶς. 

ρ. 1179213 "Eotxe δὲ χαὶ ᾿Αναξαγόρας οὐ πλούσιον οὐδὲ δυναστὴν 
ε 

ὑπολαμβάνειν τὸν εὐδαίμονα. 

Εϑος ᾿Αριστοτέλει μετὰ τὰς ἀποδείξεις εἰς πλείονα πίστιν τῶν πραγ- 

των ἐπάγειν χαὶ τὰς τῶν σοφῶν δόξας χαὶ τὰς τῶν πολλῶν αὐτοφυεῖς 
‘ ὶ Τ Υ̓ 

~ Ve , ~ 

συγχαταϑέσεις. ὅταν γὰρ ταῖς περί τινων ἐπιχειρήσεσι συμφρωνῶσι χαὶ 50 
| | \e i | San 5 

at τῶν σοφῶν περὶ ἐχεῖνα δόξαι χαὶ αἱ τῶν πολλῶν φῆμαι, παναληϑῇ τὰ 

συναγόμενα ὑπὲρ τῆς ἐχείνων συστάσεώς εἰσι. δείξας οὖν ὅτι οὐχ ἐν 
πλήϑει χαὶ μεγέϑει τῶν ἐχτὸς Hania ἐστι τὸ εὐδαιμονεῖν, GAN ἐν τῇ 

X Q_k 2 b 2 \ " ΕΣ 
πρὸς ϑεὸν ἐγγύτητι,. ἐπήγαγε πρὸς πλείω πειϑῶ χαὶ τὰς τῶν σοφῶν δόξας; 

τόν τε Σόλωνα χαὶ τὸν ᾿Αναξαγόραν. λέγει δὲ ὃ ᾿Αναξαγόρας μηδὲν εἶναι 
ϑαυμαστόν. si τοῖς πολλοῖς ἄτοπος χαὶ χαχοδαίμων νομίζομαι. χαχοδαί- 

wove γὰρ τὸν ᾿Αναξαγόραν ot πολλοὶ ἐχάλουν ὡς μὴ πολ λῶν εὐποροῦντα, 184: 
χαίτοι πλουσιώτατον ὄντα τὴν ϑεωρίαν χαὶ τῷ ὄντι εὐδαιμονέστατον. ἀλλ 

ot πολλοὶ ἐπ age (thy εὐδαιμονίαν) ἐν τῷ aula) τῶν χρημάτων τι- 
9) 

θέμενοι. ἘΠῚ ᾿Αναξαγόραν ὁρῶντες μέτρια χεχτημένον, χαχοδαίμονα χαὶ 
‘ 7 Ι d 

ἄτοπόν τινα ἐδυσφήμουν. οὐ δεῖ, φησίν, ὃ Avatayopac, Davudlew, ὅτι με 
Φ ᾿ ᾿ ͵ ~ 

οἱ πολλοὶ χαχαδαίμονα χρίνουσι. χρίνουσι 7 γὰρ τοὺς εὐδαίμονας τοῖς ἐχτὸς 
5 Q.~ > , ~ " > ~ ~ eG, ΄ σ΄ 
ἀγαϑοῖς. Tes LL Aa τῶν ὄντως ἀγαϑῶν ὄντες. ταῦτα εἰπὼν λέγει, ὅτι ὅ 

ΡΥ δι 

αἱ τῶν σοφῶν περὶ εὐδαιμονίας δόξαι τοῦ τε Σόλωνος χαὶ ἀνάξω inane Ἴ..- 5 ΐ 

ν πλήϑει χαὶ μεγέϑει τῶν 
- 

ely χρίνειν τὸν εὐδαίμονα \ .. ~ a) ΄ 

Ἁ 

ὠνοί εἰσι τοῖς ἐμοῖς λόγοις, τοῖς λέγουσι μὴ 

χτὸς εἶναι τὸ εὐδαιμονεῖν μηδ ἀπὸ τούτων Mv -ΕὉ [Ὁ We 
, Ἴ eee’ ~_ oOo > me ΤΥ TP. sien ΄ Χ Ey GX ἀπὸ τῆς ὅλης ἀρετῆς χαραχτηρίζειν αὐτόν. πίστιν μὲν οὖν xat 

τὰ τοιαῦτα ἔχει τινά. τοιαῦτα λέγει τούς τε χατασχευάζοντας λόγους, 
σι 2. Ψ ΞΕ PN , fe em 2h ὍΝ 5 \ πόλε ᾿ a λλῶ ει % 

ὅτι οὐχ ἔστιν εὐδαιμόνως ζῆν ἐν τῷ ἄρχειν ἐϑνῶν χαὶ πόλεων πολλῶν χαὶ 
ϑαλάσσης ἀπλέτου, GAN ἐν τῷ μέτρια χεχτῆσϑαι, πράττειν ὃ τὰ χαλλιστα 10 
χαὶ βέλτιστα. τούς τε οὖν λόγους τούτους λέγει τοιαῦτα χαὶ τὰς τῶν 
σοφῶν δόξας. τ μὲν δή, φησί, χαὶ ot λόγοι χαὶ at δόξαι τῶν σοφῶν 
τὸ πιϑανόν, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς ἀπὸ τῶν rey ἐν τοῖς πραχτοῖς χρίνεται. εἰ γάρ 

τις λέγει εὐδαίμονα τὸν βέτρια χεχτημένον χαὶ τὰ ἄριστα μεταδιώχοντα 
χαὶ λέγων ἡ δέν τὶ ἕλον ἔχει τῶν ἀναγχαίων, πράττει τε τὰ χαάλλιστα 

χαὶ βέλτιστα χαὶ τῆς ϑεωρίας ὀλιχῶς τ τ, πείϑεσϑαι τούτῳ χαὶ 15 
τῶ ars ἘᾺΝ ἜΝ Be PS ΠΧ ay 8 A ἀκηϑέστατον χαὶ αὐτὸν χαὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ λέγειν: εἰ 68 λέγει μὲν 

Θ΄ οὕτω, πράττει ὃὲ τἀναντία ὧν λέγε', συνάγων ἀκ oF χρυσὸν χαὶ ἄργυ- 
ν 

6 ὑπολαμβάνειν B: a a et Aristoteles rhesis usque ad ὑποληπτέον 

(p. 
18 

1179422) a ἐπιχειρήσεσι B: ἐπιχειρήσεις a 13 ἐπήγαγε B: ἐπάγει a 
τὴν εὐδαιμονίαν a: om. B 20 Get a: δὴ B 32 ἐν B: xata 94 ἔχει B: 

ἔχειν ἃ πράττει ἃ: πράττειν Β τὲ B: δὲ a 
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pov χαὶ λοιπὴν ἄλλην χτῆσιν, ψεύστην τὸν τοιοῦτον χαὶ γόητα ἀποφαίνεσθαι 184: 
᾿ 

ὡς μὴ ΠΡ εν ὧν τὰ οἷς πράττει. ἣ μὲν οὖν τῶν λεγομένων 
δύναμις αὕτη" τὸ δὲ λόγους ὑποληπτέον ταὐτόν ἐστι τῷ φωνὰς ὑπολης- 

πτέον χενὰς εἰς ἀέρα χεϑείσας, μᾶλλον ὃὲ εἰ χρὴ σαφέστερον εἰπεῖν, ψό- 
φοὺς ἀνάρϑρους χαὶ παντάπασιν ἀσήμους. 

Ρ. 1179222 Ὁ ὃδὲ χατὰ νοῦν ἐνεργῶν χαὶ τοῦτον ϑεραπεύων χαὶ 
Χ διαχείμενος ἄριστα χαὶ ϑεοφιλέστατος ἔοιχεν εἶναι. 

a πρὸς ἐστιν ὃν ee ὃ ὕϑεός: τς (ap ὃ φίλος ve 

χαὶ vida ὅσα εἴρηται, ὃ ταν αὐτὸν χαὶ ἘΞ Eee ase εἰ ἐπι- 

a= ελεῖται ἀνθρώπων τὸ ϑεῖον χαὶ προνοεῖται τούτων, ὥσπερ δοχεῖ τοῖς 

ἀρίστοις χατὰ πρῶ a χαὶ δοχεῖ ESE USEMD εὔλογόν ἐστι χαίρειν υά- 
X\ λιστα τῷ ἀρίστῳ xal συγγενεστάτῳ. τὸ δ᾽ ἄριστον χαὶ συγγενέστατον τῷ 

Bem ὁ νοῦς ἡμῶν ἐστιν. ἐπιγηϑεῖ μὲν γὰρ τὸ ϑεῖον πᾶσι τοῖς αὑτοῦ 
ry 

΄ 

τος χαλοῖς οὖσι λίαν, μάλιστα δὲ τῷ νῷ ὡς συγγενεστάτῳ. συγγενὴς 
>) 

ἴω οὗ τὴν οὐσίαν GAR ὡς δυνάμενος εἰς ἑαυτὸν νεύειν χαὶ ὁρᾶν ἑαυτὸν 

χαὶ διὰ τῆς εἰς ἑαυτὸν ἐπιστροφῆς χαὶ συννεύσεως ἀνατείνεσϑαι πρὸς τὸ 
ϑεῖον τὸ φιλοῦν αὐτὸν χαὶ ἐχϑεοῦσϑα! χαὶ ὡς δυνατὸν ἐξομοιοῦσϑαι. συγ- ‘ ὶ 

γενὴς τοίνυν ἐστὶν ὃ νοῦς ἑχάστου ἡμῶν τῷ ϑεῷ χατὰ τὴν τῆς ἐνεργείας | iy ὶ i i iS a 

\ ΄ ~ ¢ / σ 5 

C 
, ~ ξ΄ ~ 

δμοιότητα,. χἀχεῖνος γὰρ ξαυτὸν νοεῖ ual ἡμεῖς ἑαυτούς, ὅταν ὑπεράνω 

τῆς φαντασίας γἸενώμεϑα. εἰ οὖν συγγενὴς ἡμῶν ὃ νοῦς τῷ Veo, Tec 
ἀγαπᾶν tov ϑεὸν τοὺς ἀγαπῶντας χαὶ τιμῶντας τὸ συγγενὲς αὐτοῦ χαὶ 

ἀντευποιεῖν. ἀγαπᾷ δὲ τὸν συγγενῆ τοῦ ϑεοῦ νοῦν ὁ τὴν ὅλην ἀρετὴν 

ἐγχολπωσάμενος, φυγὼν τὰς πολυειδεῖς ὀρέξεις χαὶ τὰς συντρόφους αἰσϑή- 

σεις ὡς τὴν διάνοιαν ἀπατῴώσας χαὶ τὰς φαντασίας ὡς μορφωτιχὰς χαὶ ὡς 

υξριστὰς χαὶ ὡς ποιχιλίαν ἀμήχανον ὅσην ἐπεισαγούσας, ἀποστραφείς τε 
! 

ε \ - "7 U a \ δος \ oie ὩΣ ran ed on peak = ‘ a 

τας δόξας Ws ποιχίλας χαὶ αὑτας χαὶ εἰς τὰ ἐχτὸς φξερομξνας χαὶ τῇ : 
‘ 

αἰσϑήσει χαὶ τῇ φαντασία τοι μένας (πᾶσα γὰρ δόξα μετ᾽ αἰσϑήσεως 

ἀλόγου χαὶ φαντασίας ἐνεργεῖ) ἀναδραυνών τ en χαὶ νοῦν, μετὰ 
; ὃ 

δὲ ταύτην ἐπὶ τὴν νοερὰν ζωὴν τ τὰς ἀπ ἐν ᾧ γενόμενος 

Qe ὧν me 

τῇ “ a Θ ἐς τῇ Q Os τι 

τὰς ἐχεῖϑεν ἐλλάμψεις εἰσδέχεται χαὶ φωτὸς ἀχράντου πληροῦται. τίς 
΄ .} fe a \ ~ 5 ~ \ © = \ ~ 

ἃ ἢ ἀντευποιΐα, ἣν τὸ ϑεῖον ἀντευποιεῖ τοὺς Depansbovtas τὸν συγγενῆ 
~ ~ ~ Vy ~ ~ \ ὅ 

νοῦν αὐτῷ: ἣ ποτὸν τοῦ φωτὸς Ελλαρψις τῆς Ἰνώσεως αὐτοῦ χαὶ ἣ 

τελειοτέρα συνὰφ φὴ πρὸς αὐτὸ χαὶ ἣ ἐποπτεία τῶν νοερῶν διαχόσμων. (ὃεο- 

φιλὴς ἄρα ὃ σοφ ὅς. εἰ γὰρ ἡμεῖς φιλοῦμεν τοὺς ἀγαπῶντας τοὺς ἡμῶν 
| ἢ ay ΠῚ 

5 παῖδας ἣ συγγενεῖς, πῶς οὐ δεῖ τὸν πα πον ϑεὸν φιλεῖν τοὺς ἀγαπῶν- 
> . τας τὸ συγγενὲς αὐτῷ; εἰπὼν δὲ ὅτι ϑεοφιλής ἐστιν ὁ σοφὸς διὰ τὸ ἀγα- 

1 γόητα Β: γόητον ἃ 7 χαὶ ϑεοφιλέστατος B οὐ Aristoteles: ϑεοφιλέστατος a 

rhesis usque ad μάλιστ᾽ εὐδαίμων (p. 1179432) a 16 ἑαυτὸν B: αὐτὸν ἃ 20 ποιχι- 

30 

50 

oo 

45 

λίαν ἀμήχανον B: ποιχιλίας ἀμηχανίαν ἃ 84 αὐτὸ Β: αὐτὸν ἃ διαχόσμων Β: δια- 

εἰχόσμων ἃ 34. 35 ϑεοφιλὴς --- σοφός ἃ: om. Β 
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> πᾶν TO συγγενὲς αὐτοῦ, aye, τίς ἐστιν ἢ τιμὴ αὕτη καὶ ἀγάπη; 184: 
ἐπήγαγε χαὶ ὀρϑῶς καὶ χαλῶς πράττοντας, ὡς εἰ ἔλεγε “τὸ eile, 
τὸν νοῦν οὐδέν ἐστιν ἕτερον εἰ μὴ τὸ εὐπραγεῖν χαὶ χατὰ πάσας ἐνεργεῖν 

\ 

τὰς ἀρετάς, τὰς ἐν πράξει χαὶ λόγῳ ὅτι δὲ ταῦτα πάντα τῷ σοφῷ 50 
Ἁ 

‘ ς : τ , 
ὑπάρχει, οὐχ ἄδηλον. ταῦτα πάντα λέγει ὅσα περὶ εὐδαιμονίας ae or 

aok = en : ~ ~ 2) ζ' ~ ‘ C 4 

τὸ αὔταρχες, TO ἄτρυτον, τὸ ἐπιμελεῖσϑαι τοῦ οἰχείου vod, τὸ Deno) 
aN) a Ξ a ἘΞ a rod Ἃ Ψ \ —_ ~ > 

TAKAG OO εἴρηχε. ταῦτα δὴ ὑπά ρζοι ἂν tows χαι τῷ πολιτιχῷ 7 εὖ οαιμονι 

ζῶντι χατὰ τὴν ἠϑιχὴν ἀρετήν, ἀλλὰ μάλιστα χαὶ Ἔν τ: ὑπάρχει 

τῷ ζῶντι νοερῶς, ὥστε 6 μὲν πολιτιχὸς εἴη ἂν ϑεοφιλὴς χαὶ εὐδαίμων, 

10 ὃ GE ϑεωρητιχὸς ϑεοφιλέστατος καὶ εὐδαιμονέστατος. 

=F τὰ - ~ > 

p- 1179433 “Ap’ οὖν εἰ περὶ τούτων χαὶ τῶν ἀρετῶν, ἔτι δὲ περὶ 184» 
~ Vv 

φιλίας καὶ ἡδονῆς txava@s εἴρηται. 

ΠΠληρώσας τὸν περὶ τὰς ἠϑιχὰς χαὶ λογιχὰς ΕΣ τὰς σύμπαντα λόγον 5 
διὰ τῶν προχειμένων λέξεων χαὶ τῶν ἐχομένων αὐτοῦ, ἀναπείϑειν ἡμᾶς 

15 πειρᾶται πρὸς τὴν χατ᾽ αὐτὰς ἐνέργειαν. ol γὰρ λόγοι μόνοι χαὶ ἢ διὸ τῶν 
ἘΠ αὐτῶν γνῶσις μόνη οὔτε εὐδαίμονος οὔτε πολιτιχοὺς οὔτε ϑεω- 
ρητιχοὺς ἀποτελεῖν δύνανται, ἀλλὰ πάμπαν ἀδρανεῖς εἰσι χαὶ ἀνίσχυροι" 

, 
προτρέψασϑαι μὲν γὰρ πρὸς τὰς πράξεις τοὺς ἐλευϑερίους χαὶ χαλῶς τρα- 

φέντας χαὶ ἄνα Ce τῶν νέων ἰσχύουσιν, εἰς εὐδαιι! puss yes: 10 
- Le 

[ΟἹ Cc? ny - ἘΝ Q ἴω Cc ἊΣ R a Φ ς a on x Q, SY @- a 
Ὁ 

1) 
“S 
< a RQ - δας RQ -- Qe < Rg. - ° Ss A R = ° = 20 xal τὴν ταύτης τ 

ἐν ἀρίστῃ πόλει διάγοντες. τοιαύτη δ᾽ ἐστὶν ἢ νόμοις σπουδαιοτάτοις 
/ \ VC 3 / ΄ > Δι \ 4 

Kom es χαὶ ἔϑεσιν ἐπιειχέσι πολιτευομένη. εἰ ὃὲ τὸ τέλος τῶν ἄνϑρω- 
, Α Id a Dh es ~ δι 27. ~ ~ 

au 5 “ως ξ ΐ SAS cOL c [5.5] ς tis ot πίνων ἀγαϑῶν τὸ ἄρισ στον TO ξυοαιονως ἪΝ εστι, τοῦτο ὁ οιχᾶ τὴς τῶν 

ἀρετῶν χτήσεως λαβεῖν ἀδύνατον, χτήσασϑαι δὲ ταύτας χαὶ ὅλως σπου- 

25 δαῖον Ree οὐχ ἐνὸ ὑεῖ τὰς τὸν ἐν πόλει διατρίβοντα μοχϑηροῖς νόμοις 

eee τίνες τε LS τ τη ae χαὶ τίνες ὀρϑῶς πολιτεύονται χαὶ τίς τῶν 
> Q~ ΄ 6 eae \ ΄ Vv f a ὦ X - 

ὀρϑῶς πολιτευομένων ἢ ἀρίστη χαὶ τίνας ἔχειν νόμους δεῖ. ὁ μὲν οὖν 

σύμπας τῶν ἐντεῦϑεν μέ ἔχρι τέλους τοῦ βιβλίου σχοπὸς χαὶ 7 προαίρεσις 

30 αὕτη; λέγω 62 δεῖξαι, ὅτι ἀναγχαῖόν ἐστι μετὰ τὴν τῶν πασῶν ἀρετῶν ide oe 
7 ΄ 

τείαν, (ἥτις ἐστὶν ἢ προχειμένη), πολιτείας τε γράψαι χαὶ περὶ νόμων 

εἰπεῖν, ποῖοι ποίᾳ ἁρμόζουσι χαὶ ποῖοι σώζειν αὐτὴν δύνανται χαὶ ποῖοι 

φϑείρειν, ὥστε δεῖ τὸν βουλόμενον τέλειον ἔσεσϑαι τὴν ον ci) φιλο- 30 
Ψ δὲν τ -" ~ > 

σοφίαν, ἤτοι πολιτιχὸν εὐδαίμονα, μετὰ τὰ βιβλία ταῦτα τὰς πολιτείας ad- 

35 τοῦ ἐφεξῆς τούτοις οὔσας ἀναγινώσχειν. χαὶ περὶ υὲν οὖν τούτων ταῦτα. | i t 

2 πράττοντες a 3 εἰ μὴ B: ἡ ἃ 4 ταῦτα πάντα Ba et Arist. codd. LbMb: 

πάντα ταῦτα Arist. vulg. 5 εἶπε] ὁ. 7 p. 117722 11 περὶ τούτων B et Arist. 

vulg.: περί te τούτων a et Arist. codd. LbOb 11. 12 περὶ φιλίας B: xat φιλίας a 

et Arist. vulg.: φιλίας Arist. codd. LbOb 12 rhesis usque ad ἀγαϑοὶ γινόμεϑα 

(p. 11794) a 18 ἐ ἐλευθερίους a: ἐλευϑέρους B 24.25 σπουδαῖον B: σπουδὴν a 

29 βιβλίου σχοπὸς B: βίου a τὴν Vat. 320: om. Ba 31 ἥτις---προχειμένη ἃ: om. B 
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a ~ lp o 4 > ΄ > BNE ὋΣ τὰν - > ~ eae 
τὰ OF τῶν λέξεων οὕτως ὌΠ ΠΡ nee, τερὶ τῶν" ἀρετῶν 151: 
ε ἘΝ ῳ ε > ΄ - 
ἱχανῶς εἴρηται τοῖς τύποις, τουτέστι χαϑόλου χαὶ ὡς ἀρχόμενος τοῦ 

\ ΄ ΟῚ ~ 3 \ ~ Sa l4 \ ΄ 5 x "Ὁ \ 

βιβλίου εἶπε, παχυλῶς (ἐχ γὰρ τῶν ἐνδεχομένών. xual ὡς" ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς 
λόγους συνεπεραίνετο), δον τε ον τέλος ἔχειν χαὶ οὐδενὸς ἄλλου χρύζομε 

or 5 πρὸς τὸ εὐδαιμονῆσαι πλὴν τοῦ ἀναγνῶναι τὰ βιβλία, ἡ χαϑάπερ᾽ eee 
, ony ἘΞ. ἐς ΓΑ 9 » ~ | fy as Se NS ΝΣ SENS 

TAL, ὧν λόγων τὸ τέλος οὐχ ἔστι γνῶσις Ψιλή, ὥσπερ τοῦ ὃδειχνύντος 
7% ὅτι ὁ ἥλιος μείζων τῆς τῆς, ἀλλὰ πρᾶξις χαὶ ποίησις, οὐχ ἀρχεῖ συνιέναι 

~ ΄ 55» Ὁ. \ ~ +p > ΄ C \ ~ » tee 

τῶν λεγομένων. ἀλλὰ χαὶ τῶν πράξεων ἀντέχεσϑαι xal τῶν ἔργων ἀνάγχη. 
\ 3 εἰ οὖν χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὧν τὸ τέλος οὐχ ἔστι ψιλὴ γνῶσις, ἀλλὰ πρᾶξις 

- 

\ 

ὶ 
ε , 

Seuets διὰ τὴν nee, τῶν Ge περὶ ἀρετῆς λόγων τὸ τέλος 
\ ΄ 

10 τοὺς λόγους 

πρᾶξίς ἐστι, πειρατέον πράττειν ὅσα ἥυϊν ὑφηγεῖται. τί γὰρ σεμνὸν τὸ 

ees τί ἐστιν pee 7, πον, τῷ μὴ μέλλοντι τὰ ἀνδρεῖα χαὶ 80 

Ss (noua πράττειν; τὸ μὲν λεγόμενον τοιοῦτον. τὸ δὲ τῆς λέξεως, τὸ 7 εἴ- 
9 - ΕΥ̓ πὶ ε » Ὑ tes Ἀ 

περ ἄλλως ἀγαῦϑοὶ γινόμεθα, οὕτως ἐπῆχται, ὡς εἰ ἔλεγεν “εἰ μὲν 

10 ἀπὸ τῆς τῶν ἀρετῶν χρήσεως γινόμεϑα ἀγαϑοί, χρηστέον αὐταῖς, εἰ δέ 
3.) 

volts, OL wy oy τινα ἄλλον τρόπον, ἐχεῖνον ζητητέον" πάντως δὲ χρηστέον exe 
> \ 5 , > if ayaver ἐσόμεϑα. 

p.1179b4 Εἰ μὲν οὖν ἦσαν οἱ λόγοι αὐτάρχεις ποιῆσαι ἐπιειχεῖς. 

. ~ , ¢ ~ , > ΄ ~ + 

Εἰ μὲν οὖν ἤρχει μόνη ἢ τῶν λύγων ἀχρόασις χαὶ 7 σύνεσις τῶν λε- 

20 Ἰομένων πρὸς χαλοχαγαϑίαν, μισϑοὺς πολλοὺς χαὶ μεγάλους, ὥς φησι Θέ- 45 

των ἔφερον χαὶ ἐδίδουν τοῖς iparaa ἡϑικὰς πραγματείας ἐξωνούμενοι 

vay 

>\ ΄ ~ 

αὐτάς. γῦν ὃὲ προτρέψαι υέν, ὡς εἴρηται, χαὶ βοπήν τινα ποιήσαι πρὸ 
\ 

τα wy “aN pep inaY δύνανται, # ἃ % ἐπάγει χαὶ τίνας δύνανται χινῇσαι πρὸς 

“AT ἀρετὴν πράξεις, ὅτι uw πάντας ἀλλὰ τοὺς ἐλευϑερίους τῶν νέων. λέγε 
Ἅ 

25 G& νῦν ἐλευϑερίους τοὺς uy δεδουλωμένους τρυφαῖς χαὶ ἀχολασίαις ἀλιὰ 
ι 

Ἃ 

τοὺς χαλῶς ἀχϑέντας ὑπὸ παιδαγωγῶν ἣ συγγενῶν χαὶ διὰ τῆς ἐπιειχοῦς 

τ ταύτης ἀγωγῆς εὐπειϑεῖς ὄντας χαὶ εὐχινήτου us ἐπὶ τὰς χατ᾽ ἀρετὴν πράξεις. 50 
τοὺς μὲν δὴ τοιούτους THY νέων δύνανται προτρέψασθαι χαὶ ἦϑος αὐτῶν 
ὑετὰ τῶν πράξεων εὐγενὲς χαὶ ἀληϑῶς φιλόχαλον, χαταχώχιμον ὑπάρχον 

80 ἐχ τῆς ἀρετῆς. λέγει ὃὲ νῦν ἀρετὴν οὐ τὰς χυρίως ἀρετάς, σωφροσύνην 
ἀνδρείαν eeu ἀλλὰ τὴν γινομένην διάϑεσιν 7 ἕξιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς 

βελτίστης ἀγωγῆς χαὶ ἐπιειχοῦς ἀνατροφῆς, xa? ἣν ἀνήχϑησαν παρὰ τῶν 

παιδαγωγῶν ἣ τῶν μεθ. ν ἥ τινος τῶν συγγείνῶν. τὸ ὃὲ χαταχώ- 185: 

χιμον σημαίνει χαὶ τὸ πλῆρες, οἷον 6 δεῖνα χαταχώχιμός ἐστι σοφίας, 
~ 

35 ual τὸ ἐχόμενον χαὶ χεχρατημένον, οἷον ὃ δεῖνα χαταχώχιμός ἐστι ταῖς 

1 τῶν (alterum) B: om. ἃ 2. ὃ ἀρχόμενος τοῦ βιβλίου] Α 1 p. 1094b20 

ὃ ἀναγνῶναι B: ἀναγνῶσαι ἃ 13.14 εἴπερ Ba: εἴ πως Aristot. 14 γινόμεϑα B et 

Arist. vulg.: γενοίμεθα ἃ: γινοίμεϑα Arist. cod. Kb 15 γινόμεϑα B: γενόμεϑα a 

18 αὐτάρχεις ποιῆσαι B: αὐτάρχεις πρὸς τὸ ποιῆσαι a et Aristoteles rhesis usque ad 

τῆς ιἀρθτῆς (p. 1119020) ἃ 20 μισϑοὺς ἃ: φασὶ B 20. 21 Θέογνις] 434 

21, ἔφερον B: ἔφερε ἃ ἐξωνούμενοι scripsi: ἐξωνούμενος Ba 25 lacunam indicavi 
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qn 

10 

30 

(se) σι 

~ . κ 

τοῦ χαταχωχίμου, χαὶ λέγει ὅτι τὸ γεγονὸς ἦϑος εὐάγωγον χαὶ εὐπειϑὲς 
σ ~ ~ ~ 

ἔπεσϑαι τοῖς χαλῶς λεγομένοις: γεγονὸς 68 τοιοῦτον ἐχ τῆς ἀρετῆς, ἤτοι 

a 
asst ay ( αλλίστης yore, δύνανται οἱ λόγοι παρορμῆσαι ἐπὶ τὰς πράξεις χαὶ 

σὺν ταῖς πράξεσιν εὐγενὲς χαὶ φιλόχαλον ἀποτελέσαι χαὶ ποιῆσαι φιλεῖν τὰ 
χαλὰ χαὶ σπεύδειν ἐπὶ τὴν χτῆσιν αὐτῶν. of γὰρ πεπαιδευμένοι χαὶ ἐϑι- 
σϑέντες ἀπέχεσθαι τῶν χαχῶν ἅμα τε τῶν εἰσηγουμένων τὰ χρηστὰ λόγων 
ἀχούουσι χαὶ τρέχουσιν ἐπ’ αὐτά, τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖ πρὸς χαλο- 

χαγαϑίαν προτρεψαδϑαι’ δυσπειϑεῖς γὰρ οὗτοι. φαύλως γὰρ ἀναχϑέντες 
χαὶ μηδεμίαν ἔννοιαν ἔχοντες τοῦ χαλοῦ οὐδ᾽ ἀχούξιν ὑπομένουσι τῶν ἐπὶ 

τὰ χαλὰ το OTD uy ὅτι γε πείϑεσϑαι. πρὸς γὰρ τὰ πάμπαν ἡμῖν 

ἄγνωστα 7 οὐδ᾽ ὅλως ἀγόμεϑα 7 σὺν βίᾳ. διὸ of μὲν χαλῶς ἀναχϑέντες 

πρὸς τῆς χαλῆῇς ἀγωγῆς αἰδήμονες ὄντες πειϑαρχοῦσιν) (αἰσχύνονται γὰρ 
μὴ τοῖς χαλῶς λεγομένοις ἕπεσϑαι ual τῶν χαχῶς ἀπέχεσϑαι), of GE ποὶλ- 

hol χὰν ἀπιστῶσί ποτε τῶν χαχῶν, νεύσωσι δὲ πρὸς τὰ χαλά, οὐ δι᾽ αἰδῶ 

τοῦτο πράττουσιν, ἀλλὰ διὰ φόβον ἣ τιμωρίας τὰς ἀπὸ τοῦ νόμου. οἵ ee 
πάῦει συζῶντες οὐχ αἰδοῦνται" ἀναισχύντως δὲ διώχουσι τὰς ἐυπαϑεῖς χαὶ 
ζῳώδεις ἥδονάς, φεύγουσι δέ, ὡς πολλάχις εἴρηται, τὰς ἐναντίας λύπας. 

ot γὰρ τρῶς διώχουσι μὲν τὰς ἀπὸ τοῦ πίνειν ἡδονάς. φεύγουσι δὲ τὰς 
ἀπὸ τοῦ μὴ πίνειν λύπας. χαὶ ἁπλῶς of φαῦλοι πάντες δι’ ἄγνοιαν τοῦ 

χαλοῦ χαὶ τοῦ ὡς ἀληϑῶς ἡδέος τὰς σωματιχὰς ἀχρατῶς δ'ώχουσιν Soe 

ὅτι ὃὲ ὡς ἀληϑῶς ἡδοναὶ at xat ἀρετὴν ἐνέργειαι, μυριάχις εἴρηται. 

τοὺς οὖν οὕτω, φησί, χαχῶς διαχειμένους χαὶ τὰς ἐμπαϑεῖς ἡδονὰς ἀχράτως 
διώχοντας οὐδεὶς ἂν λόγῳ μεταρρυϑμίσειε χαὶ τῆς πρὸς τὰ φαῦλα ῥοπῆς 
ἀπάξειεν. ἀδύνατον γὰρ ἣ χαλεπὸν τοὺς Ex μαχροῦ χρόνου φαύλοις ἔϑε- 
σι χατειληυ μένους μεταστῆσαι τῆς χαχίας. ὅπου γὰρ χαὶ πάντων ὑπαρχόν- 

των, οἷον ἀνατροφῆς σπουδαίας, ἀγωγῆς σεμνῆς, αἰδοῦς. πειϑοῦς, οὐ πάντῃ 
ῥάδιον μετασχεῖν τῆς ἀρετῆς, ἀγαπῴημεν ἂν εἰ τῆς eae τύχοιμεν. καὶ 
τίς μηχανὴ πάντων τῶν ἐναντίων προσόντων μετασχεῖν αὐτῆς; 

p. 1179020 [ίνεσϑαι δ᾽ ἀγαϑοὺς 

Τὸ μὲν οὖν μαϑεῖν τὰς τῶν ἀρετῶν φύσεις χαὶ χοινωνίας αὐτῶν χαὶ 
, ΟῚ ΄ y ΄ Ω we Hy, 5... 5 3 αεξτέ 

διαφοράς, ἔτι τε χτήσασϑαι τῷ ἔϑει, ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντως ἐστὶ χαὶ τῆς ἡμετέ- 

ρας pore O: “OL προαιρέσεως, TO ὃξ φύσει γενέσϑαι σώφρονας, διχαίους, 
> Saw. ~ , \ , aS \ 

φρονίμους οὐχ ἡμῶν ἀλλὰ δῶρον ϑΞεοῦ χάλλιστον χαὶ τιμιώτατον. τὸ μὲν 
~ Ὁ ~ aw~ . ‘ 

οὖν τῆς φύσεως οὐχ ἡμῶν, δῶρον δὲ ϑεῖον, τὸ δ᾽ ἐϑίζειν ἑαυτοὺς 

ἥδεσϑαι οἷς 
~ 2 Ini “4 Ὁ EDO \ ϑ 2 σ΄ ¢ Vv > 4 

ποιῆσαι ἡμᾶς. 0 O€ λόγος XAL 7 OLOayy, οὐχ EV ATAGLY, ὡς ξιρηται, ἰσχυξι, 

et χαὶ λυπεῖσϑαι ἡμῶν. χαὶ ἰσχύει τὸ τοιοῦτον ἔϑος ἀγαϑοὺς 

10 
9 ~ οὐδ᾽ B: οὖχ a 19 πρὸς τῆς --- ππειϑαρχοῦσιν a: om. B 22 ἡδοναὶ 

ἡδεῖαι ἃ 24 λόγῳ Β: λόγος ἃ 27 σπουδαίας Β: σπουδῆς a πάντη 

πάντως ἃ 91 rhesis usque ad συνήϑη γενόμενα (p. 118041) a 

ἀρεταῖς. δηλοῖ χαὶ τὸ ὑπεῖχον χαὶ εὐπειϑές, ὃ νῦν σημαινόμενον erafe 18 hr 

10 

15 
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ς προηυτρεπισμένοις 185r 

was προευτρεπίσαι πρὸς ἐπ: οδοχὴν 

τῶν λεγομένων ὥσπερ γῆν. ὡς γὰρ αὕτη προεργασϑεῖσα χαρποφορεῖ, uy 
eo & ἀχανϑοφορεῖ χαὶ φϑείρει tov χαταὰ βεβλημένον χαρπόν, οὕτω 40 

: ‘ 

χαὶ ἢ Ψυχὴ ἡμῶν, et ve προϑεραπευ υϑῇ χαὶ se a) τὴν ψευδοδοξίαν, ἢ σι 

οὐ προσδέξεται τὴν ἀλήϑειαν, ἣ εἴπερ ἄρα καὶ συμβῇ τοῦτο. ματαίως γε- 
fe f > Ἷ 4 ay eee ld we , ae 5 een aa 

γήδεται, λόγῳ οὖν μοχϑηρὸς οὐχ ὑπείχει, μόνῃ ὃξ βίᾳ χαὶ ἀνάγχῃ. χαὶ 
τ ' ν 

ὁρᾶς ὅπως διὰ τούτων ἃ φϑάσας προεῖπον αἰνίττεται, λέγω δὴ τὸ δεῖν 
πολιτείας ἐχδοῦναι es πῶς ἂν ot πολῖται διάγοντες ἀγαϑοὶ 

10 γένοιντο. δεῖ δὴ τὸ ἦϑος BL ἄρχειν πως οἰχεῖον ταῖς ἀρεταῖς, 4 
- a ΄ 

ἤτοι ἐπιτήδειον δέξασϑαι τοὺς τῶν ἀρετῶν λύγους, χαὶ δεξάμενον τηρῆσαι. 
ὥσπερ τις προειργασμένη γῆ χαὶ χαρπὸν πολὺν ἀνενεγχεῖν. ἔσται OF τοιοῦτον 
τὸ ἦϑος ἐχ τῆς ὀρϑῆς ἀγωγῆς. ὀρϑῶς δ᾽ ἀχϑῆναι χαλεπόν ἐστι τὸν μὴ ὃ ἧϑος ἐκ τῆς ὀρῦῃς ἀγωγῆς. ὀρθῶς ΠΡ Χ τὸν στιν SOE 
ὑπὸ νόμοις ὀρθῶς ἔχουσι χαὶ πολιτείᾳ τοιαύτῃ τραφέντα. τὸ γὰρ σωφρό- 

~ δ iq ~ , 6 ~ > a »«- a ~ “ἡ ~ >] 

15 vos ζῆν μὴ ἡττᾶσϑαί te ἡδοναῖς, αἷς μὴ det, ody ἡδὺ τοῖς πολλοῖς, ἐπί- 

λυπον 64. ἄχϑονται γὰρ ἀποτυγχάνοντες τῶν ἡδέων. διὸ Get νόμους τετάχϑαι \ iA Ι \ 
> 

προστάττοντας ay ἀγωγὴν εὐθὺς ἐχ βρέφους τὴν ἐπιτήδεια ποιήσουσαν 50 

τὰ ἤϑη αὐτῶν μὴ δυσχεραίνειν ἐν ταῖς τῶν φαύλων coe ἀποτυχίαις. 

εἰ ὃξ τοῦτο δεῖ, ἀναγχαῖόν ἐστι πολιτείας ἐχδοῦναι χαὶ νόμους. εἰπὼν δὲ 

“διὸ νόμους χρὴ τετάχϑαι᾽, ἐπήγαγεν οὐκ ἔσται γὰρ λυπηρὰ συνήϑ 20 ᾿διὸ νόμους χρὴ τετάχϑαι΄. ἐπήγαγεν οὐχ ἔσται γὰρ λυπηρὰ συνηῦη 
lé 

γινόμενα. ἀναγχαζομένων yap ὑπὸ τῶν νύμων χαὶ τῶν νομοφυλάχων 
' ‘ 

are τὰ χαλὰ χαὶ ἀντέ;) ὍΝ πρὸς τὰς ἥδονάς, οὐχ ἔσται τὸ χαρτερεῖν 
2 ΄ ΄ 2. \ , C 

αὐτοῖς ἐπίλυπον ἤδη ἐϑισϑεῖσι φέρειν γενναίως. οὐδὲν γὰρ σύνηϑες 
΄ 

λυπηρόν. | 

p. 118021 Οὐχ ἱχανὸν δ᾽ ἴσως νέους ὄντας τροφῆς χαὶ ἐπιμελείας 1δῆν 

τυχεῖν. 
τῷ qn 

Ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν’ οὐ χρεία νόμων ἐστὶν ἐχείνων μόνον τῶν 10 
διαχελευομένων περὶ παίδων ἀγωγῆς, ἀλλὰ χαὶ τῶν διαγορευόντων, τίνα 
δεῖ πράττειν ἀνδρωϑέντας. δῆλον γὰρ ὡς ἄλλα μὲν ἐπιτηδευτὰ νέοις οὖσι 

80 χαὶ ἄλλα ἀνδράσι χαὶ ἕτερα παραχμάσασι. τοιούτων τε οὖν χρεία νόμων. 
χαὶ ἔτι πῶς τὸν ἅπαντα πῖον διοδευτέον. ot πολλοὶ γὰρ ἀνάγχῃ μᾶλλον 

χαὶ ζημία πειϑαρχοῦσιν 7% λόγῳ. διὸ δεῖ νόμων τῶν ἀναγχαζόντων ζημίαις 
, ,ὔ , Ἁ s - 

εὐπραγεῖν χαὶ φεύγειν τὰς χαχοπραγίας. χαὶ διὰ τὸ τοὺς πολλούς, φησί, 15 

πειϑαρχεῖν ζημιουμένους χαὶ χολαζομένους, ἀρέσχει, φησί, τὸ τοὺς νομοϑέτας ἘΞ ρχξ -ἡμιουμξνοὺς ἃ (Ω -ομξνους, ρξσχει, φησι, τὸ τοὺς ἡμούξτας 

4 χαρπὸν] σίτον suprascripto χαρπὸν B: χαρπὸν σῖτον a 8 δεῖν Β: δεῖ ἃ 

9. πολιτείας Β: τὰς πολιτείας ἃ διάγοντες Β: διάγονται ἃ 15. 16 ἐπίλυπον 

Vat. 820: ἐπιπολὺ δέ Ba 11 ἐκ βρέφους Β: ἐχτρέφους ἃ ποιήσου- 

σαν B: ποιοῦσαν a 18 ἤϑη B: ἔϑη ἃ 19 νόμους Ba: γόμοις Aristo- 

teles 20 ἔσται B.et Aristoteles: ἔστι a 26 rhesis usque ad ἀγα- 
πωμέναις ἡδοναῖς (p. 1180414) a 28 ἀγωγῆς B: διαγωγῆς a 30 οὖν B: 

om. a 
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΄ - / ς ~ > , προσγράφειν ἐν TH νόμῳ ᾿ ταῦτα μὲν παραχελεύομαι τοὺς πολίτας πράττειν 185" 
τον ΛΕ ie προ οὗ δας. ΕἸ BRUCE ἢ ΡΣ τοῦ χαλοῦ γάριν χαὶ τοῦ γενέσϑαι σπουδαίους, εἰ ὃὲ ἀπειϑοῖεν, χολαζέσϑω- 

2 \ | Fe ἐς ΝΜ 3 /C te ἂν ‘ 74 S.A Poca, ay 7S σαν διὰ μὲν τήνὸξς τὴν ἀπείθειαν τήνδε THY χόλασιν, διὰ τήνδε δὲ τήνδε. 
a Ὁ μ᾿ Ν va Day, : Lie 5 , » ~ ἂν 7 , ~ ZY ὃς δ᾽ ἂν χαὶ τιμωρούμενος ἀνίατος μένῃ, φευγέτω (Ex) is πόλεως. Get οὖν, 

\ ΄ “ ΄ 4g a 

5 φησί, τοὺς φαύλους μαστίζειν ὡς ὄνους (τούτους γὰρ εἶπεν ὑποζύγια: ὃν 

iP μὴ παιδεύει λόγος, παιδευέτω μάστιξ) χαὶ λυπεῖν τοὺς φαύλους λύπας. 20 

αἱ ἐναντιοῦνται ταῖς ἀγαπωμέναις ἡδοναῖς. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν 
3) , ~ w 

ἐναντίων πεν οἷον εἴ τις χαίρει BPR ey, μὴ λυπεῖν αὐτὸν ζημίᾳ ἀλλὰ 

τῷ χωλύειν μὴ ὑβρίζειν, ὁμοίως χαὶ τὸν ταῖς μέϑαις χαίροντα τῷ ἀπείρ 
4 10 stv οἴνου. 

p. 1180214 Ei δ᾽ οὖν, χαϑάπερ εἴρηται, tov ἐσόμενον ἀγαϑὸν 
τραφῆναι χαλῶς δεῖ. 

Καὶ ταῦτα περὶ τοῦ δεῖν νόμους χεῖσϑαι λέγει παραχαλοῦντας τοὺς 
\ Ψ [Ὁ - A Fe = es Ἂν; = Ξ μ᾿ A} \ 5 aN 74 

υὲν εὐπειϑεῖς πρὸς ἀρετήν, ἀναγχάζοντας ὃς τὰ σχληρὰ χαὶ ἀντιβαίνοντα 
~ ~ 5 ;’; ~ iN) 

15 τῶν ἠϑῶν Hee ak τῶν φαύλων; ἀντέχεσϑαι δὲ τῶν βελτίστων. ἔστι δὲ 30 
I~ 

ἢ τοῦ λόγου ἀπόδοσις ἐν τῷ ὃ δὲ νόμος ἀναγχαστιχὴν ἔχει δύναμιν, 

λόγος ὧν ἀπὸ φρονήσεως χαὶ νοῦ" τὰ δ᾽ ἄλλα ἐν μέσῳ χεῖται, συνά- 
γοντα τὸ δεῖν χεῖσϑαι νόμους περὶ tis τῶν παίδων ἀγωγῆς χαὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων. ἔστι δ᾽ ὡς συλλαβοῦσιν εἰπεῖν, ὃ λέγει διὰ τῶν χειμένων λέξεων ' 

20 τοιοῦτον: ἐπεὶ τῆς avOpwrtvys χαὶ πολιτιχῆς σοφίας τὸ σχοπιμώτατον ἱ 
τέλος ἐστὶ γενέσϑαι τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς χαὶ εὐδαιμόνως ζῆν, τοῦτο δὲ 
γίνεται ἐχ τοῦ τραφῆναι χαὶ ἀναχϑῆναι χαλῶς χαὶ μὴ πράττειν φαῦλον 35 

υηδὲν μήϑ᾽ ἑχόντα wt ἄχοντα (ἄχοντες γὰρ πράττουσι τὰ χαχὰ οἱ 
ἐξαπατηϑέντες πρός τινων φαύλων (ἡλιχιωτῶν xal) πρὸς τὰ χείρονα παρα- 

Ὁ , \ Oo ~ la , ~ \ ~ \ ἐς 

συρέντες), τὸ δ᾽ οὕτω χαλῶς τρέφεσϑαι γίνεται τοῖς χατὰ νοῦν τὸν βίον τῷ Or 

Ὁ / in] fé [Ὁ ~ σ > ’ ΄ ΄΄ \ διανύουσι, δεόμεϑα vod, ὅπως ταῖς ἐχείνου ὑποϑήχαις χαὶ προσταάγμρισιν 
le Lf , > , C si aD: ΖᾺ , “4 [ 

ἑπόμενοι χάλλιστα διάγοιμεν. ἔϑος δὲ τῷ Δριστοτέ; ‘el πάντα τὸν ὑπερέ- 

χοντα ἣ χατὰ τέχνην 7 φρόνησιν 7 ΠΝ ρίαν 7 πρόγνωσιν 7 εὕρεσιν τῶν 
χαλῶν χαὶ συμφερόντων ὀνομάζειν νοῦν. δεόμεϑα οὖν πρὸς τὸ χαλοὶ 40 

ΟΡ ‘ : 

30 χἀγαϑοὶ γενέσϑαι νοῦ. ἀλλ᾽ ὁ μὲν πατριχὸς νοῦς, ἥτοι ὃ πατὴρ ἑχάστου, 

δύναται μὲν DEEL τὰ “AAG, εἰ μήπου φαῦλός ἐστι χαὶ τῶν ἀγεληδὸν 
‘ 

όντων, χαὶ πείϑειν τοὺς χαλῶς ἀγομένους ὑγιεῖς ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἰέναι, εἰς ov 

~ >. 

τὰ φαῦλα τῶν VOY ἀναλχίς ἐστι ual σαϑρὸς χαὶ οὐχ ἔχει [ὩΣ or 

\ 

αγχαῖον, ἤτοι τὸ βίαιον, ὡς ὃ 
\ 

a 

ae ο΄ 

᾿ ες ae Ξ SS 

' 

Le re duos. τὸ γὰρ φυσιχὸν φίλτρον aga 
\ \ ΟΝ [4 , 

τὴν πρὸς τὸν υἱὸν βίαν. χαὶ τί 
ων 

(et) or 

satiny Yr \ / ΖΞ σ ἌΝ ἫΝ 

εἴ λέγειν τὸν πατέρα; ὅλως γὰρ εἷς ἀνὴρ 
" 

ν 
ὃ 

5 ce 9, als = - 

ἀναγχάζειν οὐ δύναται πόλεως ὅλης παῖδας ὅλους, εἰ μήπου βασιλεὺς ἣ 45 

1 παραχελεύομαι B: παραχελεύομεν ἃ 4 ἐκ Diels: om. Ba 5 ὑποζύγια B: ὑποζυ- 

ylous a 6 παιδεύει B: παιδεύῃ a λύπας B: λύπαις a 8 αὐτὸν ζημίᾳ B: 

αὐτῶν ζημίαις a 9 χωλύειν Β: κώλῳ ἃ 12 rhesis usque ad χαὶ νοῦ (p. 1180222) ἃ 

17 λόγος B: λόγον a ἀπό τινος φρονήσεως Aristot. 18 δεῖν Β: δεῖ ἃ 19 χει- 

μένων B: προχειμένων ἃ 24 ἡλικιωτῶν zat ἃ: om. Β 
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τύραννός ἐστι. χαὶ οὗτοι τοῦτο δύνανται ποιεῖν διὰ περιουσίαν δυνάμεως. 18 Ws. ν 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐ πᾶσαι at πόλεις βασιλεύονται ἢ τυραννοῦνται. δεῖ νόμων. 
‘ 

d 
~ \ > re x 5 ΄ πᾶς γὰρ νόμος ἔχει δύναμιν ἀναγχαστιχήν, λόγος ὧν ἀπό τινος φρον ἥ- 

σεως χαὶ νοῦ χαὶ παράλληλα ϑεὶς τὴν φρόνησιν χαὶ τὸν νοῦν. ἐξ ἐυπει- 
/ \ ΄ ΄ ~ ΄ ᾿ ΄ tas γὰρ μαχρᾶς συλλέγεται ἢ φρόνησις ual 6 νοῦς ὃ περὶ τὰ πραχτά. 

cy a Ν > \ » ~ ~ χαὶ εἶπεν ὅτε περὶ ge ΤΣ ἰς ἔλεγε, ὅτι δεῖ τοὺς τῶν ἐμπείρων χαὶ γη- 

οι oO 

"6 x >] ~ wv ραιῶν λόγους ὡς ἀρχὰς ἀποηδέχεσϑαι. ἔχουσι yap ἔκ τῆς πείρας ὄμμα, 
λέγων ὄμμα τὴν φρόνησιν, ἐξ ἧς προορᾶν δύνανται τὸ συμφέρον. πείϑονται 
ΎὝ - ΄ ΄ wv ΄ Ἐ 

οὖν τοῖς νόμοις οἱ ἀνϑρωποι πιστεύοντες, ὡς οἱ νομοϑετήσαντες ἐξ ὄωυμα- 
10 τὸς τὰ χαλὰ χαὶ συμφέροντα δυναμένου προορᾶν τοὺς νόμους τεϑείχασι. 

\ 

p- 1180222 Kat τῶν μὲν ἀνθρώπων ἐχϑραίνουσι τοὺς ἐναντιου- 

ie 

aL ee > A x , ξ \ , ΟῚ Ὑ SiN 2.5. ΄ Εἰπὼν ὅτι ἑνὸς ἀνθρώπου πρόσταξις τὸ βίαιον οὐχ ἔχει οὐδ᾽ ἀναγχά- 
a ~ 

15 πειϑοῦς ἄγειν ἐπὶ τὰς βελτίους τῶν ἐνεργειῶν. τὸ γὰρ χυρίως βιάζεσϑαι 
τὸ λόγοις πείϑειν ἐστὶν ἀλλ᾽ οὐ μάστιξι χαὶ παντοίαις χαχώσεσιν- of γὰρ 

χολαζόμενοι χαὶ ποιχίλως χαχούμενοι μᾶλλον ἀντιπίπτουσι χαὶ ἀντιβαίνουσιν, 

οὐ μὴν ὑπείχουσι" τοῦτό τε χαὶ ὅτι οὐδεὶς ἄχων χαὶ λυπούμενος πράττων 

τι χατορϑοῖ τὸ πραχτόν, ὥστε οὐδ᾽ ἀγαϑὸς γένοιτ᾽ ἄν ποτε ὃ τὰ χαλὰ 

20 βία πράττων, GAR ὁ λόγῳ πεισϑεὶς ὅτι δεῖ τὴν ἀρετὴν διώχειν χαὶ τὰ χατ 

ἀρετὴν πράττειν χαὶ φεύγειν τὴν χάχωσιν, οὗτος δηλαδὴ χαὶ ἐχὼν πράξει 
τὰ χαλὰ χαὶ πράττων ἀγαϑὺὸς ἔσται. ἀλλὰ διὰ τί ἐχϑραίνουσι τοὺς ἐναν- 

τιουμένους ταῖς δρμαῖς χαὶ κωλύοντας ἐπὶ τὰ σφίσιν ἡδέα epee ἣ 

ὅτι χαχῶς ἀναχϑέντες χαὶ τὰ φαῦλα διὰ τὴν μοχϑηρὰν ΟΥΠΈΠΡ ΕΣ ἀγαϑὰ 
25 νημίζοντες Ἢ ODEN φϑόνῳ χαὶ μίσει χωλύεσϑαι παρὰ τῶν ἐναντιου- 

υένων ἀλλ᾽ οὐ στοργῇ τινι καὶ ἀγάπῃ. οὐδεὶς γὰρ φιλῶν χωλύει τὸν 

φιλούμενον χαὶ ἀπάγει τῶν ἀγαϑῶν. τοὺς μὲν χωλύοντας ἀνθρώπους χαὶ 

ἀναχαιτίζοντας ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ φαῦλα φορᾶς μισοῦσιν ὡς φϑονοῦντας. 

6 δὲ νόμος ἀνεπαχϑής ἐστιν αὐτοῖς διὰ τἀναντία. οὔτε γὰρ ὅτι ὡς φϑο- 
80 νῶν οὔτε ὅτι ὡς μισῶν αὐτοὺς 6 νόμος ταῦτα προστάττει ὑπονοεῖν δύνανται. 

πῶς γὰρ ὃ πρὸ πενταχοσίων χρόνων, εἰ τύχοι, τεϑείς;: διὸ χαὶ φυσιχῶς 

δύνανται συλλογίζεσϑαι χαὶ λέγειν “ἣ γὰρ φϑονῶν 7 μισῶν ἡμᾶς 6 vouo- 
ϑέτης ταῦτα γέγραφεν, 7 τὸ συμφέρον ἡμῖν praia onpeyes; ἀλλὰ μὴν 

οὐ φϑονῶν. πῶς γὰρ τοὺς μήπω γεννηθέντας μηδ᾽ ὅτι γεννηϑήσονται 

80 γινώσχων; ὥστε τὸ συμφέρον σχοπούμενος χαὶ τῶν τότε ὄντων χαὶ τῶν 
/ ? Ν ~ , \ , w 3 τ 

ἐφεξῆς ἐσομένων πάντων τοὺς νόμους τούτους γέγραφε. διὰ ταῦτ᾽ οὖν 
Qu τ 0) τὴ ὃΣ 

oS 
SS 

ay 
2 τ ah airs ς ἔστιν ὁ νόμος. 

6 ἔλεγε) Z 12 p. 1148611 11 ἐχϑραίνουσι Ba et t Arist. codd. ΤΡ θυ; ἐχϑαίρουσι 

Arist. vulg. 12 rhesis usque ad τὸ ἐπιειχές (p. 118024) a [ὃ ἄγειν 

ἄγει ἃ 19 πραχτόν ἃ: πραχτιχὸν B 22 ἔσται Β: ἐστι ἃ διατί Β: διότι ἃ 
90 ὡς ἃ: ὁ Β 

a re ᾽ Σ ΩΣ . 
Comment. Arist. ΧΧ  Tustratius in Ethica, 9) 

50 

bd 

ἡλονότι τῶν | πολλῶν τοῦτο ποιεῖν ἰσχυόντων, διὰ 180: 

B: 
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10 

τῷ σι 

90 

~~ ΠΣ if ΄ hd 

p. 1180224 “Kv μόνῃ δὴ τῇ Λαχεδαιμονίων πόλει wet OA 
νομοϑέτης ἐπιμέλειαν δοκεῖ ποιεῖσϑαι. 

t , ~ li “ » 

Ὁ λέγει δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν: εἰ μὲν ἔχειντο νόμοι ἐν ταῖς πόλεσι 
[Ὁ] 

~ Deed ~ / 2 ~ a \ > € \ / 

προστάσσοντες, πῶς δεῖ τῶν νέων erticheiatat, ὅπως χαλοὶ χἀγαϑοὶ γτέ- 

Volto, χαὶ χείμενοι ὀρθῶς εἶχον χαὶ μὴ ὅλως 7 χατά τι διημαρτημένως, 
Y> ) οὐδὲν ἂν ἔδει πλέον ἐπιζητεῖν ἀλλ᾽ ἐχείνοις ἀρχεῖσϑαι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο οὐχ 

τῇ Λαχεδαιμονίων πολιτεία χαί τισιν ὀλίγαις ἄλλαις [or SS Ἐ on = —s ἔστιν. ἀλλ᾽ 
’ >] ~ / > 9 ~ 4 \ ΄ ~ ~ 

πόλεσι (xat ἐρεῖ, τίνες αὗται. ἐν τῷ τρίτῳ xal τετάρτῳ τῶν [Πολιτειῶν 
\ >) 

ὶ 
΄ 5 - > / ΄ >] 2.5... 

βιβλίῳ), ἐπεὶ οὖν ἐν μύνῃ τῇ τῶν Λαχεδαιμονίων πολιτείᾳ μετ᾽ ὀλίγων 

ἄλλων πόλεων ὃ νομοϑέτης προστάττει, πῶς ἂν οἱ παῖδες ἐπιμεληϑεῖεν. 
, -Ἤ ΄ =] ar ~ wv 5»» ΄ ΄ Δ, 5 ΄ ~ 

τουτέστι παιδείας τύχοιεν. ἐν GE ταῖς ἄλλαις ἐξημέληται, ὡς xat ἐν ταύτῃ τῇ 
\ wr ὦ ε ΄ \ cy > ~ 

τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, xat ζῇ ἕκαστος ὡς ἔτ της χαὶ τὸν οἰχεῖην 

ἀνάγει παῖδα. ὡς ϑέλει, νόμων μηδένα λόγον ἔχοντες, ὡς οἱ παρ᾽ 

Ὁμήρῳ ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ ΕΣ ϑεμιστεύων. ἥτοι βασιλεύων. παίδων 
\ / 4 A Pd s > 4 5 ‘ τ of ~qQ)? 

χαὶ γυναιχός (νόμος γὰρ ἐχείνοις ἣν τὸ οἰχεῖον βούλημα). ἐπεὶ οὖν Tadd 
΄ 

οὕτως ἔχει, δεῖ ἡμᾶς περὶ τούτων εἰπεῖν χαὶ γράψαι πολιτείας. 7 γὰρ τῶν ς 

Λαχεδαιμονίων χαὶ Κρητῶν χαὶ τῶν ἄλλων, ὡς δείξει ἐν ταῖς ΠΣ ϊ PT 4 
> ΄ - ΄ , 

ἡμαρτημέναι πᾶσαί εἰσι χαὶ ot χείμενοι ἐν ταύταις νόμοι οὐ σμιχρᾶς 
we ~ Ὁ Qs το >) ἣν >] / 4 X \ / 

δέονται τῆς διορθώσεως. ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει χράτιστον μὲν χαὶ βέλ- 
΄ > ΄ - > Q~ v \ \ > ΄ 

τιστόν ἐστι νόμους χεῖσϑαι ὀρϑῶς ἔχοντας (καὶ) χοινὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσϑαι 
~ ‘> >) ΄ \ ~ ~ 5 4 ἋἋ ~ δ ~ 

τῶν παίδων, ἀμεληϑείσης δὲ τῆς x ΠΕ ἐπιμελείας ἢ τῷ μὴ κχεῖσϑαι τοὺς 

τοῦτο πράττοντας νόμους 7 χεῖσϑαι μέν, παρορᾶσϑαι OF ἀμελεία τῶν ἀρ- 
χόντων τῆς πόλεως, ΤΩΝ προϑύμως ἕἔχαστον ἐπιμελε 

5 , I> \ / σ 5 \ φ \ Ἐπ ~ \ 

ἔρων παίδων χαὶ φίλων, ὅπως χαλοὶ χἀγαϑοὶ ἀπεργασϑεῖεν. τοῦτο γὰρ 

(η. a δήλωσε διὰ τοῦ εἰς ἀρετὴν -συμβάλλεσϑαι. συμβάλλεται δ᾽ ε 
A \ ao Q_\ Cy): ἌΡ \ δὲ τὸς 7 ie PN οὖ 

τὴν χαὶ συνεργεῖ ὃ τὰ χαλὰ τιϑεὶς ὕπ᾽ ὄψιν χαὶ διδάσκων, ὅτι τόδε wey 

βλάπτει διὰ τόδε, τόδε GE ὠφέλιμόν ἐστι, xdv Uy δοχῇ. διὰ τόδε: χαὶ πρὸς 
>) 

ovtots εἰς ea συνεργεῖ ὃ διδοὺς ἔχων τῷ μὴ ἔχοντι ὧν γρύζει a 

εἰς τὴν τῆς ἀρετῆς χαὶ τῆς ἠθικῆς χαὶ τῆς λογικῆς χτῆσιν. δεῖ οὖν, φησί, 
DENS 7 ~ ἡ Se) τὰ \ hy i; © συνεργεῖν. εἰ δὲ μὴ δύναται. προαιρεῖσϑαι δ᾽ οὖν χαὶ βούλεσθαι βοηϑήσειν 

χαὶ συνεργήσειν, εἰ δυνήσεταί ποτε. 

΄ 

ce τ o mo it) ni 
! p. 1180232 Μάλιστα δ᾽ ἂν τοῦτο δύνασϑαι δόξειεν ex τ 

% 
΄ / 

UEVMY νομοϑετιχὸς γενόμενος, 

Νομοϑετιχὸν λέγει τὸν ἔχοντα νοῦν ἐχ λόγων ual πείρας. προβλεπτι- 

(yw ὁ 1866 

oF “0 

30 

ΟῚ 35 

40 

50 

1 δὴ B: δὲ a et Aristoteles 2 ποιεῖσϑαι B: πεποιῆσϑαι a et Aristoteles 
rhesis usque ad ἜΚ ΤΣ: γε (p. 1180482) a 5 διημαρτημένως B: διημαρτη 

μένοι a 13 ἀνάγει B: ἀνάγων a ἔχοντες B: ἔχοντα a 14 ἐν τῇ ᾿Οδυσσείᾳ 

11 15 γυναιχός Β: γυναιχῶν ἃ 17 ἐν ταῖς [Πολιτείαις] B 2 sqq. 

20 xat inserui 24 ἀπεργασϑεῖεν B: ἀπεργασϑοῖεν a 32 δόξειεν ἂν ex a 

33 rhesis usque ad τῇ φύσει (p 118007) 
: 

a —— Νὰ αὐ ππ πη ϑλλσν δον. 
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4A ~ ~ \ . 4 Ἃ 7s 4 ‘ \ 

χὸν τῶν χαλῶν καὶ διχαίων χαὶ συμφερόντων τῇ τε πόλει πάσῃ χαὶ χωρὶς 186r 

ἐχάστῳ. ὃ δὲ λέγει ἐστίν, éx τῶν εἰρημένων καὶ ἐξ ὧν εἴπομεν δῆλον 
΄ ~ ~ > ΄ ~ a ~ 

γέγονε τοῖς νοεῖν δυναμένοις τὰ ῥηϑέντα, ὅτι ἐχεῖνος δύναται τοῖς ἰδίοις 
΄ σ ΄ “" 5 

παισὶ συμβάλλεσϑαι, ὅστις ἐστὶ νομοϑετιχός. ἢ εἴη ἂν λέγων, ὅτι ox 
~ εἰ ’ Ὄπ: ’ »} = γι: σ 82 C A as , 

ὧν εἰρημένων δηλόν ἐστιν, ὅτι ὅς ἐστι νομοϑετιχὸς δύναται γινώσχειν πο- 

Q ἢ \ 4 \ ~ > va ΄, > 

παιδεύσεως ual ποίγυς περὶ τῶν εἰς ἄνδρας φϑασάντων ἐπι 

χαὶ ποίους ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ χαὶ τίνας πρὸς τὸ συμφέρον a 
, , ~ ~ > ~ ~ 

χαὶ τίνας πρὸς τὸ ὠφέλιμον πάντων τῶν πολιτῶν. ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν. 
~ 

ὅτι δὲ ἄλλοι μὲν ἁρμόζουσι τῇ f [4 \ ~ > 

| δημοχρατουμένῃ πόλει χαὶ ἕτεροι τῇ ἀρι- 

στοχρατουμένῃ χαὶ ἄλλοι τῇ τιμοχρατουμένῃ χαὶ ἄλλοι τὶ λευομέι τοχρατηουμένῃ x τῇ τιμοχρατουμένῃ χαὶ ἄλλοι τῇ βασιλευομένῃ. 
\ ’ σ 4 Ὅν Ξ ἡ 2 “Ὁ ΡΣ rab , σ Si \ > \ χαὶ τίνες ἕχαστοι τούτων εἰσίν, ἐρεῖ ἐν ταῖς [lodttefars. ὅτι δὲ χαὶ dx μὲν 

τῶν ἐπιεικῶν νόμων ἀγαϑοὶ γίνονται of χατ᾿ αὐτοὺς ζῶντες, ἐχ δὲ τῶν 

φαύλων φαῦλοι, χαὶ τοῦτο δῆλον. τὸ δὲ διαχρίνειν δύνασϑαι, τίνες τῶν 

νόμων ἐπιειχεῖς χαὶ τίνες φαῦλοι, τοῦ νομοϑετιχοῦ ἐστιν, ὡς χαὶ ἰατροῦ 

τὸ χωρίζειν τὸ aes ἀπὸ τῶν ὑγιεινῶν. ταῦτα εἰπὼν λέγει δυνάμει, 

πρὸς μὲν τὸ ἀγαϑοὺς ἣ φαύλους γενέσϑαι τοὺς πολίτας μεγάλα συντελοῦσιν 

ot νόμοι" τὸ Ἂ γεγράφϑαι ἣ ἀγράφους ὑπάρχειν, οὐδέν τι συμβάλλεται. 

αἱ Ἴδα ΤΠ εἰς δύνανται πρὸς χαλοχαγαϑίαν 7% χαχίαν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ γεγρά- 

pda ἢ μὴ γεγράφϑαι τὰ ποιητέα 7 μὴ ποιητέα. ἄγραφοι δ᾽ ἂν εἶεν 

νόμοι τὰ χδινὰ ἔϑη. οὐδὲ δὴ δι᾿ ὧν cic ἢ πολλοὶ παιδευϑήσονται. 

πρὸς wsv τὸ σπουδαίους γενέσϑαι τοὺς πολίτας μέγα τι συμβάλλεται ἣ τῶν 
νόμων ἐπιείχεια χαὶ ὀρϑότης, χαὶ τοῦτο δεῖ σχοπεῖν τὸ ἀναμαρτήτους τυγ- 

χάνειν. τὸ ὃὲ σχοπεῖσϑαι, φησί, πότερον ὁ δυνάμενος νόμος ἕνα ποιῆσαι 
> gr a7 \ \ / s \ , e + ~ 

ἀγαϑὸν δύναται χαὶ πολλοὺς τοιούτους ἀποτελέσαι, χαὶ πότερον ὃ πολλοῖς 

ὠφέλιμος χαὶ ἑνὶ τοιοῦτός ἐστι. τοῦτο οὐδὲν διαφέρει. ὀρθὸς γὰρ ὧν χαὶ 
πάντῃ ἄπταιστος ταὐτὸν ποιήσει ταῖς ἄλλαις τέχναις χαὶ ἐπιστήμαις χαὶ 
τοῖς τεχνίταις χαὶ ἐπιστήμοσιν. ὡς γὰρ ἐχείνων ὃ δυνάμενος ἕνα διδάξαι 

χαὶ ἀπαρτίσαι μουσιχὸν ἣ ἰατρὸν δύναται χαὶ πολλούς, χαὶ ἔμπαλιν 6 πολ- 

λοὺς zat ἕνα, οὕτω καὶ νόμος ὃ δυνάμενος ἕνα σπουδαῖον ἀποτελέσαι δύ- 
\ 7 We iW; > σ \ > ~ ΄ > 7 ναται χαὶ πολλούς, χαὶ ἔμπαλιν. ὥσπερ yap ἐν ταῖς πόλεσιν ἰσχύει 

τὰ νόμιμα χαὶ τὰ Eby, οὕτω xat ἐν οἰχίαις οἵ ee λόγο 

ζητητέον πῶς πρὸ ὀλίγου εἰπὼν υηδὲν ἰσχύειν τὰς πατριχὰς προστάξεις 

νῦν φησιν ἐπίσης τοῖς νόμοις χαὶ τοῖς ἔϑεσιν ἰσχύειν. xal ῥητέον ὅτι περ 

τῶν πολλῶν χαὶ μοχϑηρῶς ζώντων εἶπεν ἐχεῖ μηδὲν ἰσχύειν, ἐνταῦϑα ὃ 
περὶ τῶν χαλῶς ἀναγομένων τοῦτο λέγει. 7 ῥητέον ὅτι οὐχ εἶπεν ἐχεῖ 

> ~ > ’ 3 I= ὦ > \ 

υηδαμῶς ἰσχύειν, GAN ὅτι οὐχ ἔχουσιν ἰσχυρόν. λέγων ἰσχυρὸν τὸ ἀναγ- 

χαστιχὸν χαὶ βίαιον. οὐδεὶς γὰρ τὸν υἱὸν διὰ τὴν φυσιχὴν στοργὴν ταν 
ζεται χαὶ χολάζειν ἐπιχειρεῖ ὡς 6 νόμος. ἀλλὰ πολὺ ἔλαττον τὰς ἐπιτιμήσεις : 

ἐπιφέρει. οὐδ᾽ αὖ τὸν πατέρα τις ὡς τὸν νόμον ὑποπτήσσει χαὶ δέδοιχε. 

τὸ Β: τοῦ a 18 ἀγράφους B: ἀγράφϑαι ἃ 21 δὴ Ba: om. Aristoteles 

bd πάντη Vat. 320: παντὶ 1 

Aristoteles bo ph ὀλίγου] p. 1180419 

, ~ ~ ~ > 

αποὺς μὲν νόμους δεῖ ϑέσϑαι περὶ τῆς χοινῆς τῶν | παίδων τοῖς: elas 186v 
at 

4. 

Τὸ 

. 20 

ἃ ὃ χαὶ τὰ Β: om. ἃ ὁ ἰσχύει Ba: ἐνισχύει 
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10 

20 

30 

5 5 Ud ~ \ al 4 Ζ ΄ ΄ 

ὥστε οὐχ ἰσχύε: τοῦ πατρὸς Ἢ πρόσταξις, ὡς vO 
΄ , 

ev τοῦτο μὲν τοιοῦτον. παραινοῦσι δ᾽ at προχειμέναι συλλαβαὶ μὴ τὸ πᾶν 

τῆς τῶν οἰχείων παίδων ἀγωγῆς ἀναρτᾶν τῇ χοινῇ τῶν παίδων ἐπιμελεία. 

ἀλλὰ ual μᾶς αὐτοὺς περὶ ταύτην σπουδάζειν χαὶ ποιεῖν ἐπιτηδειο- 

τάτους χαὶ δεχτιχοὺς χαὶ τῶν χοινῶν παιδευμάτων. ὡς οὖν ἐν ταῖς πό- 

λεσιν ἰσχύουσιν of νόμοι χαὶ τὰ ἔϑη, οὕτω χαὶ οἱ πατρικοὶ λόγοι ἐν οἰκία 
πρὸς τὴν τῶν χαλῶν ἀντίληψιν. αἰδεῖται γὰρ ὁ υἱὸς μὴ πείϑεσϑα: τῷ 

πατρὶ χαὶ ταῦτα σπουδαίῳ ὄντι χαὶ τῶν χαλῶν ἐργάτῃ. διά τε οὖν 
τοῦτο δύνανται οἱ τοῦ πατρὸς ve χαὶ διὰ τὴν συγγένειαν χαὶ διὰ 

τὰς εὐεργεσίας. πᾶς γὰρ τὸν εὐεργέτην αἰδεῖται: οὐδεὶς 
usvoc ὑποπτεύσειεν ἂν τὸν εὐεργέτην. ὡς φϑονῶν ἣ μισῶν ἀπαγει αὐτὸν 

ἐχ τῶν δοχούντων αὐτὸ χαλῶν. μὴ ὄντων ὃὲ χαλῶν. πειϑόμεϑα οὖν 
πάντων vay o2 o- τοῖς συγγενέσι χαὶ εὖ ae ταις ὡς φιλοῦσιν ὑὸς συγγενέστατος 

ὃ πατήρ, ἀλλὰ χαὶ εὐεργετικώτατος. τὸ γὰρ τῶν ἀγαϑῶν μέγιστον τὸ 

εἶναι παρὰ τῶν πατέρων ἡμῖν. 

p. 118007 "Eze δὲ χαὶ διαφέρουσιν at xa ἔχαστον παιδεῖαι τῶν 
χοινῶν. 

7 / , 3 ~ ~ ~ 

Καὶ διὰ τούτων τοὺς πατέρας προτρέπει μὴ ἀρχεῖσϑαι ταῖς χοιναῖς 
ΕΣ - 5 

ον. χαὶ εἴη ἂν τῶν λεγο- 
΄ 

eee δύναμις δεῖ τοὺς πατέρας τὸ τοῦ ΟΝ, ἔλλειυα ἀναπληροῦν" ὃ 

ῶσ 
\ ΄ ς ὯΝ he ~ Q? g. \ 

υὲν γὰρ νόμος τῶν χαϑόλου, at Ge πράξεις τῶν χαῦ ἕἔχαστα πολὺ τ 
» αν aE, ε Spat ts > > yal ire ~ Qs 
ἄριστον ἐχόντων. ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς ἰατριχῆς οὐχ ἀεὶ ἕπεται τοῖς χαϑόλου, 
“Ν > Vv a ν΄ ΄ "4 iT, » 5 2 

ἀλλ ἔστιν ἐφ’ ὧν παρορᾷ χαὶ ἄλλα μὲν λέγει ὃ χαϑόλου λόγος, ἄλλα ὃ 
a ~ 

τὸ τοῦ νόμου δεῖ 
id 

ὃ ἰατρὸς ποιεῖ διά τινα περίπτωσιν, οὕτως οὐδὲ στα- 

γίνεσϑαι. 

τεῖχος. πὸ ΑΥΤΟΝ χύχλῳ Ἐπ πόλιν τηρούντων, ϑανάτῳ τελευτάτω. ἀλλ᾽ 

Qo. 

2? σὴ X 5.2 > σὰ ¢ 
ya ot ohov 4 Wey γὰρ νόμος λέ yet, ξένος. εἰ ΠΕΣ πὶ τὸ 

Sv > ~ 5 ~ Ἀ τ ΠΑ 4 es \ 5 ΄, ees 

οὐδεὶς εὖ φρονῶν ἀνελεῖ tov ἀνελθόντα ξένον χαὶ ἀριστεύσαντα. ᾿ πάλιν 
ὃ νόμος φησί, δεῖν τὸν χλέψαντα τιμωρεῖν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν τοῦτο ποιήσαντα 
διὰ υξγάλην ἀνάγχην χαὶ τ τ ἀπορίαν χαὶ write δυνάμενον δουλεύειν 

[4 >] / Nea | Ἃ 5 7 > 4 ,ὔ > ‘A 

UATE πρός τινων ἐλεούμενον, οὐδεὶς ἂν χολάσειεν, ef μὴ μαίνεται. ἀλλὰ 
Ἃ 7 ~ ed 3 

χαὶ ὁ λόγος τῆς ἰατριχῆς χαϑόλου φησὶ παντὶ τῷ ἐπὶ σήψει πυρέτ 

ἡσυχίαν χαὶ ἀσιτίαν συμφέρειν, ἀλλ᾿ ὅμως εὑρίσχεταί τις, ᾧ τὸ 

οὐ συμφέρει. τί οὖν ϑαυμαστὸν χαὶ τὸν νόμον λέγειν. δεῖν πάντα παῖδα 
οὑτωσὶ ἀνάγειν χαὶ παιδεύειν, εὑρεϑῆναι δέ τινας μὴ φέροντας τὴν τοι- 

GOTHY ἀγωγὴν ἣ τὰς τοιαύτας στρατιωτικὰς συνασχήσεις, οἷαι at τῶν 
΄ ’ ’, ~ 5 / 

Λαχεδαιμονίων ἱστόρηνται, γυμνοὺς μαχαίραις χαταχεντοῦντες ἀλλήλους: 
΄ 4 “ὯΝ Ἃ 2 ee la ¢ \ \ ‘ 4 > δῶ" 

TOUTOUS οὐν τις GY ΠΡ ΧΕ el ὄσειεν οὑτῶσι τὰ πολεμιχὰ εχπαι δεύ ELV} οὔοεις 
\ yy 4 2 

οἶμα!. αλλα τὸν χηινὼν νόμον χαὶ τὴν χοινὴν ξτ al 

, USTPOY χαὶ χατάλληλον αὐτῶν τῇ φύσει βαδιεῖται. πρὸς ταύτην δὲ ἀφί- 

ef. 8 13 p. 1161410 17 rhesis usque ad μάχην περιτίϑησιν (p. 1180>11) a 
ἀνέλϑοι B: ἀνέλθῃ a 30 παῖδα B: σπουδαῖον a 36 an χαταχεντούντων ? 

wos ἰσχύει μέντοι. χαὶ 186v 

99 

40 

ιμέλειαν ἀφείς, ἐπὶ τὴν σύμ.- 187 
A 



MICHAEL. IN ETH. NICOM. X 10 [Arist. p. 1180>10—13 613 

ΓΞ ΘᾺ των ΄ Sk ΤῸ μὰ ἘᾺΝ Ὑ 7 τα, OR) Ee ee i) a ~ a 

ζεται ὁ THY φύσιν αὐτοῦ ἐπιστάμενος. ἐπίσταται ὃὲ ὃ πατὴρ σπουδαῖος 187r 
Vv 4 Ν᾿. > ΕῈΣ Δὲ ~ { A — ~ Ἁ = ~ , 

ὧν, τίνων μὲν ἀντέχεσϑαι δύναται χαὶ πρὸς ποῖα τῶν μαϑημάτων εὐφυῶς 
» 4 ~ > > , , ‘ ΄, > > 5 

ἔχει, πρὸς ποῖα δὲ ἀνεπιτήδειός ἐστι χαὶ πόσον ἀνεπιτήδειος, οἷον εἰ τριά- 
Ἐν’ . Re [4 > ¢ > ΄΄ 

χηντὰ Ομηριχοὺς ἀποστοματίζειν δύναται χαὶ υνηδὲν πλέον. un ἀναγχάζειν ὃ 

σι 

Ὁ ‘ > 2. , \ aT s 

αὐτὸν ἐπέχεινα τῶν τως ἀποδιδόναι. εἰ δὲ πεντήχοντα, uy πλέον 
΄ - ~ ~ \ QA + τούτων. διαφέρουσιν οὖν at xa? ἕχαστα παιδεῖαι τῶν χοινῶν. χαὶ ὃεῖ 

Ἁ , ΤῸΝ = Qa /’5 x = a \ a) , \ Μὴ μόνον τὸ χαϑόλου γινώσχειν, ὅτι συμφέρει παντὶ παιδὶ τόδε τι χαὶ 

peTOY ἕχάστου φύσει χαὶ 
\ > 

’ ~> μυ ’, ᾿ I~ > ‘ \ 

πᾶντα Tada διδαχτέον τόδε τι, ἀλλὰ χαὶ τὸ πρ 
\ » Ἁ 

ν δυνάμενον χατὰ τὴν 
A ΄ > sJ> , Ὁ 

πρὸς τί ἐπιτηδειοί εἰσι, χαὶ προ wy Ν᾿ ¢ ἐν < is) 2 - Co) @ = Φ 

ore phy aa ᾿ 
ξ τις Av Tov TATIOS on. 10 χαϑόλου τοῦ νόμου προστάξιν ἐχπαιὸς ΕΑ νὰν τοῦτο 

-ν 

αλλον δυνήσετα! ποιεῖν: οὐ πάντα ὑπὸ τὸ χαϑό) ττ Ξ { 9 τινὶ TOLSLY, 00 TOAYTA ὑπο TO χαύολου τάττειν ἘΠῚ 10 

δηλοῦσιν ot πυχτιχοί. οὐδὲ γὰρ ὁ πυχτιχὸς πᾶσι τοῖς πυχτεύουσι τὴν 
Ἄι ὦ a Ai oe Ἀπ 0 Ἀ ΠΕΡ εἶ Ἔα \ . Pex 5 

αὐτὴν περιτίϑησι μάχην. AAG τῷ μὲν μείζονα χαὶ χαλεπωτέραν χαὶ ἐν 
~ Ar ΄ /, 5 , > > ΄ 

πλείονι χρόνῷ, τῷ δὲ ἐλάττονα χαὶ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ. 

15 p. [1800 11 ᾿Εξαχριβοῦσϑαι δὲ δόξειεν ἂν μάλιστα τὸ xa ἕχαστον 
ἰδίας τῆς ἐπιμελείας γινομένης. 

To χαϑ'᾽ ἔχαστον ἀντὶ τοῦ εἷς ἕχαστος εἴρηται. λέγει δὲ ὅτι ἄχρι- 15 

βέστερος ἂν γένοιτο, φέρε εἰπεῖν, =r ὃ τυγχάνων ἰδίας ἐπιμελείας, 
ἤτοι ὃ τὰς συμμέτρους αὐτῷ μάχας χαὶ τῇ οἰκεία. φύσει πρεπούσας μαχύ- 

80 μενος. χαὶ γὰρ καὶ γυμναστὴς μᾶλλον ἂν ὑγιῆ φυλάξειεν ὃν συμμέτρως 

γυμνάζει τοῦ πολὺ πλέον ἣ ἔλαττον τὰ γυμνάσια προστάττοντος, χαὶ γραμ.- 

ματιχὸν μᾶλλον ἂν ἀχριβῆ 7 ees, ὃ προστάττων ἀποστοματίζειν ἃ δύ- 

ναται τοῦ πλείονα χατὰ πολὺ ἣ ἥττονα προστάττοντος" ual ἀγαϑὸν δὴ 
΄ > ‘ σειεν ὁ τὰς συμμέτρους χατ᾽ ἀρετὴν 20 @. 3 

\ Qa. ὦ ~ Ἃ > Ν 

χαὶ σπουδαῖον μᾶλλον ἄν ἀποτελ 

25 ἐνεργείας Exdotw ἐνεργεῖν ἐπιτάττων. ὁ δ᾽ ἁπλῶς πᾶσι τὰς αὐτὰς WAY AS 
\ δ \ aN ΄ aa Mm 9 > ty ΓᾺ 

περιτιϑεὶς 7 τὰ αὐτὰ γυμνάσια γυμνάζων 7, ἀπαγγέλλειν ἀ ἀναγχάζων οὐχ 
ἄν ποτε πάντας ἣ τοὺς πυχτεύοντας ἢ τοὺς γυμναζομένους ἢ μανϑάνοντας 

~ \ 

ἀχριβεῖς περὶ τὴν πυχτιχὴν ἢ THY γραμματιχὴν ἀποτελέσειΞ. χαὶ od τοῦτο 
Ψ 

λέγει ᾿Αριστοτέλης, οἷον ἔστω ἐπὶ τῶν γραμματιχῶν ὅτι χαὶ ot εὐφυεῖς 
80 χαὶ οἱ ἀφυεῖς τὰ σύμμετρα ταῖς οἰχείαις φύσεσι μανθάνοντες ἐπίσης ἀχρι- 25 

Bets γενήσονται γραμματιχοὶ χαὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ. δῆλον γὰρ ὅτι of edo 

στεροι χαὶ ϑᾶττον ἂν φϑάσωσιν εἰς τὴν ἀχρίβειαν χαὶ ἀχριβέστεροι γενή- 
σονται. ἀλλ᾽ ὃ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν. 6 ἀφυὴς δεόντως ἐπιμελόμενος ἔλ- 
Dor ἂν εἰς τὴν ἀχρίβειαν ual τὴν τελειότητα ὅσης ἐστὶν ἢ φύσις αὐτοῦ 

85 χωρητιχή; εἰ ὃς μὴ τύχοι τῆς προσηχούσης ἐπιμελείας, οὐχ ἂν τύχῃ τῆς 

19 πυχτιχὸς Vat. 320: πολιτιχὸς Ba 15 ἐξαχριβοῦσϑαι Β et Aristoteles: ἐξαχριβῶ- 

σαι ἃ δὲ Ba et Arist. cod. Lb: δὴ Arist. vulg. μάλιστα B: μᾶλλον a et 

Aristoteles 16 rhesis usque ad τυγχάνει Exastos (p. LISUD13) a 21 προστάτ- 

lel B: προστάττοντα a 26 γυμνάζων B: γυμνάζειν a 30 οἱ ἀφυεῖς B: ἀφυεῖς a 

3d. 04 ἔλϑοι Β: ἔλθη a 
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[wba 

10 

30 

35 

τοιαύτης ἀχριβείας ἣ τελειότητος. δεῖ ἄρα τὴν ἐχάστου φύσιν γινώσχειν 181: 
χαὶ ἐπάγειν τὸ οἰχεῖον αὐτῇ. 

3 5 5 ’, \ ~ o v Ἁ Ἂς 

p-1180013 ᾿Αλλ᾽ ἐπιμεληϑείη μὲν τοῦ χαϑ᾽ ἕνα ἄριστα χαὶ ἰατρὸς 
χαὶ γυμναστής. 

Ἁ s ΄ ΄ ig \ Vv ~ Q? g ¢ SN ~ 4᾽ 

Διττὴ φέρεται ἣ γραφή, 7 μὲν ἔχουσα τοῦ xa ἕνα, ἣ Gs τοῦ χα 
a Ρ - ς- } 

ὅλου. εἰπὼν ὃὲ ὅτι ἐξαχριβοῖ μὲν ὃ τὸ χαϑόλου εἰδώς, λέγει ὅτι μάλιστα 
ἂν ἐπιμεληϑείη ἂν ἑνὸς ἑχάστου ὃ τὸ χαϑόλου εἰδώς. ἀπὸ 80 τοῦ χα- 

> 

ὃ 
ε ’ ΄ ~ ΤΣ > \ \ rg 

ύναται μάλιστα γνωρίζειν, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ χαὶ τὸ xa) ἕχαστον. ὃ 
ain are = ΑΕ eel = AE Noi tet Ξ TNA ΤΠ = re 
γὰρ εἰδὼς τί συμφέρει πάσῃ ϑερμῇ χαὶ ξηρᾷ φύσει, olde χαὶ τί ταύτῃ τῇ 

μεριχῇ, ual ὁ εἰδὼς τί πάσῃ παιδιχῇ τις τος ἐπιτήδευμα ὡς 
Cy tah x ay re ΄ ᾿Ν - 
ἐπὶ τὸ πολὺ οἷδε nal τί ἑκάστῳ παιδί. χαὶ ὃ μὲν λέγοι ἂν διὰ τῆς ἐχούσης 

= 
a 

2 - γραφῆς GAN ἐπιμεληϑείη ἂν tod xa¥ ἕνα, τοῦτό ἐστιν. ἢ δὲ λέξις 

ἢ τὸ χαϑόλου εἰδὼς τὶ πᾶσιν ἐλλιπής ἐστι᾿ λείπει uae τὸ συμφέρε!'. 

wal δεῖ προσυπαχούσαντας αὐτοῦ ποιῆσαι τὸ ὅλον τοιοῦτον “6 τὸ χαϑόλου 

δὼς τί πᾶσι aS ὅτι δὲ at ἐπιστῆναι τὰ χοινὰ διδάσχουσιν, ἴσμεν 
a ΄ ΄ 

ἅπαντες οἱ ταύτας μετιόντες. ἢ γὰρ ἰατριχὴ οὐ διδάσχει τί συμφέρε: 

Σωχράτει, ἀλλὰ τί πάσῃ χράσει ὁποία 7% Σωχράτους, οἷον πάσῃ ϑερμῇ 

χαὶ ξηρᾷ, χαὶ τί παντὶ γέροντι, GAN οὐ τί Παρμενίδῃ. 6 μὲν οὖν τὸ 
> 5 ~ oO b) 5 \ ~ 

χαϑόλου εἰδὼς ἐπιμεληϑείη ἂν χαὶ tod xa ἕνα. ἀλλὰ ual ἕνα τινὰ τοῦ 
Ω 7Ὰ 5 ~  xaX ΄ >] QO~ ,ὔ ce A > oath, FN A χαϑόλου ἀγνοοῦντα οὐδὲν χωλύει ἐπιμεληϑῆναί τινος ἑνὸς ex πείρας εἰδώς. 

τίνα τε τὰ ὠφελοῦντα αὐτὸν χαὶ τίνα τὰ βλάπτοντα. χαὶ εἰσί τινες μᾶλλον 

ὠφελοῦντες αὑτοὺς τῶν ἰατρῶν ἐχ πείρας γινώσχοντες τὰ σώζοντα αὑτούς, 

ὥστε χαὶ ὃ πατὴρ ὃ γινώσχων ἐχ πείρας τὸν υἱὸν ποῖα τῶν γυμνασίων 

ὠφελοῦσι, μᾶλλον ἂν γυμνάσειε τοῦ γυμναστοῦ. διοίσει GE ὁ τοιοῦτος 
~ ad ΄ aA 5 nn ΄ a 

τοῦ τὸ χαϑόλου εἰδότος, ὅτι ὃ τὸ χαϑόλου εἰδὼς πολλοὺς ἂν ἰάσαιτο χαὶ 
\ >\ > ΄ ΄ > ἊΝ > ~ ΄ sat 2 Tel 

πολλοὺς ἂν ἀμέμπτως γυμνάσειεν, οὗτος δὲ ἐχεῖνον μόνον ὃν gx πείρας 
> ~ ΄ - ΄ ᾿Ν \ ~ 

οἶδεν, ὅτι πρὸς τῶν τοιούτων ὠφελεῖται, βλάπτεται δὲ παρὰ τῶν τοιούτων. 
΄ ᾿ DEON , “ \ ~ ~ ‘> B) ~ id \ Q/ 

WS ODY ETL TOUTWMY, OUTW χαὶ ἐπὶ τ js τῶν THLOWY Aywyys 0 TO χαϑόλου, 

Ὑ " ΄ ΟῚ D C ΄ Ἃ ,\™~ ΄ >. \ ee Δ 3D ΑΕ 

τοι TOY νομῶν. Et ἐπιμεληϑείη ἂν πολλῶν, 0 GE as ενος ον GtOs 

OTL χαὶ πρὸς τίνα ἀνεπαγϑῶς ἄγεται Ἐπὶ τίσιν « ἱ 

o7 

ων Ξ- 

wy 

τίσι te πειϑήνιός 

40 

45 

anewWet xat ἀπεχϑῶς διάχειται χαὶ διὰ τίνων λόγων χαὶ πράξεων ἐπ᾽ 187v 
ry 

αὐτὰ πέφυχε φέρεσϑαι. πρὸς μὲν οὖν THY ἔχουσαν γραφὴν τοῦ aa ἕνα 
~ \ ΑΔ AY ~ Ἐ ‘6 Vv ce bye \ ay \ 

ταῦτα, πρὸς δὲ τὴν τοῦ χαϑόλου λέγοι ἄν “ὃ εἰδὼς τὸ χαϑόλου περὶ 

παίδων 7 ἀχμαζόντων ἣ χαὶ πάντων τῶν πολιτῶν νόμον ἐπιμεληϑείη 
7 > 

ἂν χαϑόλου πάντων. ὥστε det τὸν βουλόμενον ϑεωρητὴν ἤτοι τεχνιχὸν 

3 τοῦ xa” ἕνα ἄριστα B: ἄριστα tod xa” ἕν ἃ et Aristoteles nisi quod om. τοῦ 

4 rhesis usque ad αἱ ἐπιστῆμαι (p. 118025) a ὃ tod xad> ἕνα libri Aristotelici non 

exhibent, tod zat? ὅλου Ob 12 τοῦτό B: τοιοῦτόν a 13 τι Ba et Arist. cod. 

Kb: ὅτι Arist. vulg. 13 et 15 συμφέρει B: συμφέρον a 29 ὃν scripsi: ὧν Ba 

33 τὸ a; τὸν B d4 πολιτῶν νόμον Β: πολιτικῶν νόμων a 

SS eee 

Se γυναι 
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χαϑόλου διδάσχοντας λό- [87» wy ad o- γενέσϑαι ext τὸ χαϑόλου βαδίζειν ν; ἥτοι TOD 
oa la . δ’ > \ ’ yous, οἷον ὅτι παντὶ πυρέττοντι ἐπὶ σήψει τόδε τι συμφέρει. ἐπὶ τούτους 5 

τε οὖν τοὺς χαϑόλου λόγους βαδιστέον χαὶ ἐπὶ τοὺς νόμους τῷ βουλομένῳ 
»} / ~ ~ σ , X 

ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τῆς ὅλης πόλεως. τὸ δὲ ual γνωριστέον ὡς 
= 2 QS 7. a 5 Ee ἋἋ σ a ~ leg ‘ef 5» \ , c > Pie ‘ ‘ 5 Evoeyetat λέγοι ἄν ὅτι Get οὕτως αὐτὰ γινώσχειν, ὡς οὐχ ἀεὶ χατὰ τὰ 
or \ x ne 2 ΄σ Δ 

. 
> end mA , ie ae > 2 eee | \ 

αὑτῶν λεγόμενα χρὴ ΠΝ ἄλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὅτι μηδὲ τὰ 
, 

t ὡσαύτως ἔχουσι. 

Ρ ΤΕ >) Dal \ piles . 5 ΄ -Ν- 5 

p. 1180 23 Taye ὃ ay καὶ τῷ βουλομένῳ βελτίους δι᾽ ἐπιμε- 10 
“ 

λείας ποιεῖν εἴτε πολλοὺς εἴτε ὀλίγους. 

7 ΄ ΄ , \ ε > 10 ὥσπερ γὰρ ὃ γραμματιχὸς τὴν τέχνην χαὶ ὃ πύχτης χαὶ ὃ ἰατρὸς 
δύναται πολλοὺς χαὶ ὀλίγους, ὃ μὲν γραμματιχοὺς ἀποτελεῖν, 6 δὲ πύχτας, 15 
c art i ~ ao \ 3 ‘\ [4 \ δὲ \ 5 4 ~ 

ὃ ὃὲ ὑγιεῖς, οὕτω χαὶ ἀγαθοὺς πολίτας χαὶ πολλοὺς χαὶ ὀλίγους ποιεῖν 
Pay 5 \ y* v ‘ , A \ > ~ / σ 

ἰσχύει 6 τὸ χαϑόλου, ἥτοι τοὺς νόμους, εἰδὼς τοὺς ὀρϑῶς χειμένους. ὥστε 

τῷ βουλομένῳ ἀγαϑοὺς πολίτας ἀποτελεῖν πειρατέον νομοϑετιχῷ γενέσϑα!. 
15 λέγει ὃὲ νομοϑετιχὸν τὸν δυνάμενον τιϑέναι νόμους ὀρϑοὺς χαὶ ἀπταίστους. 

ὅτι ὃς ὃ τοῦτο ποιεῖν δυνάμενος δύναται χαὶ τῶν χειμένων νόμων διαχρί- 

e 

vely TODS oat χαὶ μὴ τοιούτους, οὐχ ἄδηλον. οὐ fie ἐστι τοῦ τυχόν- 

διαϑεῖναι, ἥτοι χρῖναι, εἰ χαλῶς 7 μὴ χαλῶς οὗτος 6 νόμος ἔχει, 20 

ἀλλὰ τοῦ εἰδότος. λέγει δὲ εἰδότα τὸν πολιτιχὸν σοφὸν χαὶ τὴν ἀνϑρω- 

20 πίνην σοφίαν σοφόν. τοιοῦτος δ᾽ ἐστίν, ὡς ἐν ταῖς τ ἐρεῖ, ὃ 
ΔΆ - ΄ \ > ΄ 

εἰδὼς πόσα εἴδη πολιτειῶν, χαὶ τί τὸ διημαρτημένον χαὶ τίς ἢ ἀρίστη 

πολιτεία χαὶ τίνα τὰ σώζοντα Exdotyy χαὶ τίνα τὰ φῦςξίροντα, χαὶ ποία 

φϑειρομένη εἰς ποίαν μεταβάλλει, οἷον ἢ τῆς δημοχρατίας φϑορὰ πότερον 
εἰς τ Cee: ἣ εἰς ἀριστοχρατίαν. οὗτος οὖν ἐστιν ὃ πολι- 2 

ς χαὶ νομοϑετιχός. μέρος γὰρ ἢ νομοϑετιχὴ τῆς πολιτιχῆς. - 
UT 

> \ 

[-᾿ 

e ΕΝ ~ ε v ‘ c ‘ 

πὶ ἱππιχῇῆς τοιοῦτόν ἐστιν: ὥσπερ ὁ ἔχων τὴν ἱππιχὴν 
95 τιχός" 6 ὃ αὐτὸ 

τὸ δὲ Bors) 
τέχνην δύναται χαλοὺς χἀγαϑοὺς τοὺς ἵππους ἀποτελεῖν, οὕτω χαὶ ἀγαϑοὺς 

ποιεῖν δύναται ὁ νομοϑετιχός. 

Ε - ~ 2 

p. 1180028 “Ap οὖν μετὰ τοῦτο ἐπισχεπτέον πόϑεν ἣ πῶς νομο- 

80 DETLXOS YEVOLT AY. 

Τὸ dp? οὖν ἀποφαντιχόν ἐστι. λέγει δέ, ὅτι ἐπεὶ τοῦ νομοϑετιχοῦ 
ἐστι τὸ χαλοὺς χἀγαϑοὺς ἀποτελεῖν πολίτας, δεῖ ἰδεῖν τίσι διδασχάλοις χρη- 3d 

στέον εἰς τὸ νομοϑετιχοὺς γενέσϑαι, χαὶ πῶς, fice 3x ποίων ἐπιτὴη ΐ 

τῶν γενοίμεϑα ay νομοϑετιχοί. χαὶ τοῦτο ἐπήγαγεν εἰπών, ὅτι χα 

35 ἐπὶ τῶν ἄλλων, οὕτως ἕξει χαὶ ἐπὶ τῆς ns ὡς γὰρ γραμματιχοὶ 

ὃ αὐτὰ γινώσκειν B: ἀναγινώσχειν a 8 δ᾽ ἂν Ba et Arist. οοὐα. ΤυΟυ;: δὲ Arist. 

vulg. 8. 9 βελτίους δι᾿ ἐπιμελείας B: δι᾽ ἐπιμελείας βελτίους a et Aristoteles 

9 rhesis usque ad zat φρόνησις (p. 118028) a 26 ἱππιχῆς Ba: ἰατριχῆς Ari- 

stoteles rhesis usque ad ἢ διανοίᾳ (p. 118143) a 
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So Ny τ) τ \ ι \ ΄ ( " ~ 7 o \ © ᾿ - 
χαὶ ἰατροὶ χαὶ μουσιχοὶ γινόμεϑα παρὰ τῶν εἰδότων, οὕτω χαὶ νομοϑετιχοὶ 181» 
> x - = “ pe 

ἐσοίμεϑα ἂν παρὰ τῶν πολιτιχῶν. 7 οὐχ ὅμοιον φαίνεται ἐπὶ τῆς 
πολιτιχῆς χαὶ τῶν λοιπῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων; δυνάμεις 
> , ε : ΄ ‘ 
ἐχάλουν of παλαιοὶ τὰς ἐπιχειρούσας τέχνας εἰς τἀναντία, οἷον ῥητοριχὴν 40 

5 διαλεχτιχήν, ἐπιστήμας δὲ τὰς wy τοιαύτας, οἷον ἀριϑμητιχὴν γεωμετρίαν 
> Ψ 3 f 5 ΄ 

φυσιχήν. ὃ 6& λέγει, οὐχ ἀρεσχόμενος λέγει. αὐτὸς γάρ ἐστιν ὃ λέγων | 
> ~ ~ ~ ~ 374 

ἐν ταῖς []ολιτείαις tod πολιτιχοῦ εἶναι τὸ νομοϑετεῖν. GAN ὃ λέγει ἐπι- 
4 \ , 2 + ~ +5 

σχώπτων τοὺς σοφιστὰς λέγει, τοὺς χαλοῦντας ἑαυτοὺς πολιτιχοὺς χαὶ ἐπ- 
᾿ ΄ ΄ > ~ ΄ ΄ 

αγγελλομένους διδάσχειν τὰ πολιτιχά, παντάπασι δ᾽ ἀγνοοῦντας τίς ἐστιν ἢ 

10 πολιτιχὴ τέχνη. χαὶ εἴη ἂν δυνάμει λέγων “xata μὲν αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν 
\ --ἅ and , ‘ 3 G/ C ~ 3,8 Δ > = ᾿ χαὶ τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν καὶ ἀχολουϑίαν τὸ νομοϑετεῖν οὐδενός ἐστι 45 

πλὴν τοῦ πολιτιχοῦ, χατὰ δὲ τοὺς σοφιστὰς τοὺς ἑαυτοὺς ἀναχηρύττοντας 
5 , v / ~ 

ποηλιτιχούς, μὴ ὄντας δέ, ἀλλὰ pepe χαὶ δημοχόλαχας, οὐχ ἔστι τοῦ 
=) Ὁ τω \ 5 

πολιτιχοῦ τὸ νομοϑετιχοὺς ἀποτελεῖν. οἱ γὰρ UH ὄντες πολιτιχοὶ οὐδὲ 
"- emi " 

15 νομοϑετιχοί. οἱ ὃὲ uy ὄντες νομοϑετιχοὶ οὐδὲ νομοῦϑετιχο i 

Oo ε΄ \ 5 \ \ ol > 
νανται, WOTE οἱ σώφισται TOALTLKXOL "ἡ OVTES νομοϑετιχοὺς οὐχ GY ποιη- 

ᾳ 7 μ 4 ~ 

σειάᾶν ποτε. ὅτι GE οὐ πολιτικόν ἐστι τὸ σοφιστιχὸν φῦλον, προβιβαζει 

χαὶ σον σοητν ἀπὸ τῶν ἐπιστημῶν χαὶ δυνάμεων, a “ὃ ἐν αὐταῖς εἰ- 50 
QA δὼς ἅμα τε διδάσχει ἣν olde τέχνην χαὶ ἐνεργεῖ χατ᾽ αὐτήν, οἷον 6 Cw- 

> | Q 7 5,3 \ ~ ΄ Cw. 

20 Ἰράφος οὐ διδάσχει μόνον ἀλλὰ χαὶ ζῷα γράφει: χαὶ ὃ ῥήτωρ διδάσχει τε 
[4 Ἁ / ΄ > ~ 

χαὶ λόγους ῥητοριχοὺς ἐχφέρει χαὶ ὁ ἰατρὸς ἰατρούς te ἀποτελεῖ χαὶ or acer, 
δώς τι διδάσχει τε ὃ οἷὸς χαὶ ἐνεργεῖ χατὰ τὴν τέχνην. 

χὰ ἐπαγγέλλονται μὲν διδάσχειν of σοφισταί, ι 

πράττουσι δ᾽ οὐδαμῶς, ὥστε ἀγνοοῦσιν. εἰ yap ἤδεσαν, χαὶ ἔπραττον. 188r 

ὃξ ot j πολιτευόμενοι νῦν, οἷον Δημοσϑένης, τος ἀλλ οὐδ᾽ bo on εὶ ν- Ὡς a a °o Cc Qa = 

s ΄ ~ 5 

δότες, τίς ἐστιν ἣ πολιτιχή, ἀλλὰ δυνάμει τινί, ἤτοι ἐμπειρία χαὶ 

ἀλόγῳ τριβῇ, χαὶ οὐ διανοία χαὶ τέχνῃ πολιτιχῇ 

Ἂν ‘ “ἢ 5", 5 ~ 

p. 118123 Οὔτε γὰρ γράφοντες οὔτε λέγοντες περὶ THY τοιούτων. 

σ ΄ ~ f ΄ 5 ~ Vv 

Εἰπὼν ὅτι ot νῦν πολιτευόμενοι πράττουσι τὰ πολιτιχὰ οὐχ 8x tod ἔχειν 
5 ΄ 5 > 7 " Ἁ 

80 τὴν πολιτικὴν ἐπιστήμην ἀλλ᾽ ἐξ ἐμπειρίας, πίστιν τούτου χομίζει τὸ (μήτε 
5 - “ὦ Vv ~ 

λέγειν μήτε γράφειν τι περὶ αὐτῶν, ἥτοι τῶν πολιτικῶν ἔργων. εἰ yap 10 
‘ 

΄ ” 5 v ™ ~ 

πολιτιχά ἐστι τὰ ὄντως χαλὰ χαὶ ὄντως δίχαια χαὶ ὄντως συμφέροντα. ταῦτα 
? - b) ay > ς - 5 

6 ἐστὶ τὰ “at ἀρετὴν χαὶ ἐξ ἀρετῶν πραττόμενα, οὗτοι GE OL νῦν πολι- 
τευόμενοι ἀγνοοῦσι τὴν φύσιν τῶν fc ahr dos χαλῶν χαὶ διχαίων χαὶ 

-- 

, ΄ \ ΄ ΨΥ, » ~ 1 , Va » ~ a7 

35 συμφερόντων, ὡς xat ὃ [[ἰλάτων ἐν τῷ Vopyta ἔδειξε, πῶς δύνανται περ 
\ f αὐτῶν λέγειν ἢ γράφειν; χαίτοι, φησί, χάλλιον ἣν αὐτὰ γινώσχειν 7 λόγους 

1 γινόμεϑα B: γενόμεϑα a τε xat Arist. 9 τίς B: τί ἃ 14 νομοϑετιχοὺς Β: 

νομοϑετιχὸν ἃ 15 νομοϑετιχοὺς scripsi: νομοϑετιχὰς Ba 16 σοφισταὶ B: σοφιστι- 

κοὶ ἃ 21 ἰατροὺς Β: ἰατριχοὺς ἃ 28 rhesis usque ad τοῖς φιλτάτοις (p. 1181] 49) ἃ 

30 ἀρετὴν Β: ἀρετὰς ἃ 90 Πλάτων ἐν τῷ [Γοργίᾳ] p. 4840 
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γράφειν διχανιχοὺς χαὶ δημ"ηγοριχούς, ἥτοι συμβουλευτιχούς. δείξας οὖν διὰ ISSr 

τούτων ἀγνοοῦντας τὰ πολιτιχαά, δείχνυσι τὴν ἄγνοιαν αὐτῶν zat ἐχ τοῦ 10 
a7 er μ] le 2 9 /- 3 Ἁ Ν Ἁ / ~ ‘ 

μηδένα υἱὸν 7 φίλον διδάξαι αὐτοὺς τὴν πολιτιχὴν τέχνην. σημεῖον γὰρ 

ἐναργέστατον τοῦ μὴ εἰδέναι τὴν πολιτιχὴν ἐπιστήμην τὸ μηδένα διδάξαι 

5 χαὶ πολιτιχὸν ποιῆσαι 7 υἱὸν ἢ φίλον. οὐδὲν γὰρ ἄλλο μεῖζον ἂν ἀγαϑὸν f i ie | 
χαταλελοίπασι ταῖς πόλεσι τῶν υἱῶν ἢ τῶν φίλων πολιτιχῶν γεγονότων. 

> > > \ ΄ g » Ἃ ~ ’ εἰ οὖν ἤδεσαν τὰ πολιτιχά, ἐδίδαξαν ἂν τοὺς υἱεῖς χαὶ φίλους" οὐ διδά- 
σχουσι δέ: ἀγνοοῦσιν ἄρα. 

‘ Vv ΄ eu 

p. 118129 Οὐ μὴν μιχρόν ye ἔοιχεν ἣ ἐμπειρία συμβάλλεσϑαι. 30 

10 Τὸ μὲν χυριώτατον τοῦ χυβερνᾶσϑα! χαλῶς πάντα τὰ τῆς πόλεως ‘ fact i 
~ τι " Η > Ξ a 

παρὰ τῶν προϊσταμένων τὸ ἔχειν ἐστὶ τὴν πολιτικὴν ἐπιστήμην. Gums 30 
΄ > , 4 ΄ ia \ 5 Ἁ > ~ Ἁ -Ὁ ws > 

7 ἐμπειρία i συμβάλλεται, ὡς χαὶ ἐπὶ ἰατριχῆς χαὶ τῶν ἄλλων. ὧν 
Ν 

Ὡς τέλος οὐχ ἔστι γνῶσις ψιλή, ἀλλὰ τὸ ἔργον αὐτῶν ἀποτελεῖται διὰ λό- 

you χαὶ πράξεως. εἰπὼν ὃξ μεγάλα συμβάλλεσθαι τὴν ἐυπειρίαν, τὴν αἱ- 
I i ' ϊ i 

Lt 
x ΄ ΄ > > > > + 

15 τίαν τούτου ἐπήγαγεν εἰπὼν οὐ γὰρ ἐγίνοντο ἂν διὰ τῆς πολιτιχῆς 
~ . Vv , ~ ‘ 4 VY 

pene ce μᾶλλον. ἔστι GE τὸ λεγόμενον τοιοῦτον εἰ uy συνεβάλλετο 
tp Fe > ~ 5 ~ πρὸς τὰς πολιτιχὰς πράξεις ἢ ἐμπειρία, οὐχ ἂν ἐγίνοντο διὰ τῆς πολιτιχῆς 

συνηϑείας μᾶλλον πολιτιχοί. οἵ γὰρ τὸν λόγον χαὶ τὴν πεῖραν ἔχθος 35 
~ ~ = ΄ > \ ~ , \ Nae eG ν᾿ 

τῶν πολιτιχῶν μᾶλλόν εἰσι πολιτιχοὶ τῶν μόνον τὸν λόγον ἐχόντων. ἀλλὰ χαὶ 
πὶ « > ’, 3 υ - . ~ Ν ~ 

20 οἱ πλείω χρόνον διατρίψαντες ἀλόγως ἐν τοῖς πολιτιχοῖς χαὶ πλείω πεῖραν ne 

σχόντες THY πραγμάτων πολιτιχώτεροί εἰσι τῶν ἄλλων τῶν ἥττονα χρόνον 

πολιτευσαμένων χαὶ ἥττονα πεῖραν συλλεξα apeveny. ὥστε Get χαὶ ξυπειρίας 
~ 2 4 > ~ τὸ > \ ~ 

τῷ ἐφιεμένῳ πολιτιχῷ γενέσϑαι. οὐδαμῶς ἄρα πολιτιχόν ἐστι τὸ τῶν 

σοφιστῶν γένος μήτε ἔ 
͵ 

οἱ ἐπαγγελλόμενοι λίαν φαίνον- 40 

- οἵ μὲν οὖν πολιτευόμενοι δύνανται με- 
,, 

πειρον OV ει ee υήτε εἰδός, τίς ἐστιν 7 πολι- 
ν τῷ or a - x ee Oy ἐπ 

τοῖν et ot εἶναι TO 
τρίως διδάσχειν τὰ ἀπὸ τῆς πείρας αὐτοῖς εὑρημένα, οἱ GE σοφισταὶ xat 

, , , / > a | . > ΄ ~ .ςς 

ταύτης στερούμενοι πόρρω λίαν εἰσὶ τοῦ διδάσχειν, οἷος 6 [Πρόδιχος. ὁ ‘Ix- 
πίας, ὁ Dopytas χαὶ ot λοιποὶ πάντες οἱ τῆς νεολαίας λυμαντῆρες. ὅτι δὲ 

80 ἀγνοοῦσιν of σοφισταί, τίς ἐστιν ἢ ποκιτεχή; O7jhov ἐχ τοῦ Neyer ὅτι ἢ 
rd M4 * x " Ἢ - 5 ~ πολιτιχὴ καὶ ἢ βρητοριχὴ ταὐτόν ἐστιν 7 7 ἀριϑμητιχὴ χαὶ 7 μαϑηματιχή. 

v = ΄ ΄ [4 >| ~ ΄ - Vs pS 

οὔτε οὖν, εἰ ἐγίνωσχον τίς ἐστιν 7 πολιτιχή, THY αὐτὴν τῇ PYTOPLxy ἔλεγον 45 
ak 

> 5 ΄ » ~ ΄ xs > \ , 

αὐτήν, oute πλημμελῶς ἀπεφαίνοντο ῥᾳδίαν εἶναι τὴν νομοϑεσίαν. τίνα 
Ὧν , 

ty, O SXELYWV (ap, φασί, δυσχέρειαν ἔχει τὸ νόμους τιϑέναι; ῥᾶον γάρ ἐστ ὶ Ὶ Oe ᾿ Kort ik 

35 φησὶ λόγος, συναγαγεῖν τοὺς εὐδοχιμοῦντας τῶν νόμων χαὶ ἐξ αὐτῶν ἐχλέ- 
» ‘ Se 5 > >: ee: ee we ( , > ΄ 

ξασϑαι τοὺς ἀρίστους. ἀλλ᾽. ὦ σοφιστά, τὸ ἐχλέξασϑαι τίς ἐστιν ὁ ἄριστος 
‘ ‘ 

~ v 
‘ 

ual τίς ὁ ἐφεξῆς χαί τίς ὁ ἐχόμενος πολλῆς δεῖται συνέσεως xal τῆς ὁν- 

9 rhesis usque ad ἐπὶ γραφιχῆς (p. 1181423) ἃ 15 οὐ Ba: οὐδὲ Arist. 16 μᾶλλον 

Ba et Arist. codd. LbOb; om. Arist. vulg. 16 συνεβάλλετο B: συνεβάλετο a 20 ἀλό- 

yws post πολιτιχοῖς collocat a 21 ἄλλων τῶν B: εὐλόγων a 29 veohatas B: νεότη- 

TOS ἃ 34 φασι Vat. 320: φησι Ba 35 νόμων a: λόγων, suprascripto νόμων B 
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10 

30 

Ἁ TMS πολιτιχῆς ἐπιστήμης. ὥσπερ χαὶ μουσιχῆς διαχρῖναι τὰ σύντονα τῶν 188r 
«ἃ » ,. \ 5» ΄ 5a ὟΝ ‘ \ ῶ > - μελῶν τῶν μὴ τοιούτων" χαὶ οὐ μόνον ἐπὶ μουσιχῆς ἀλλὰ χαὶ χαϑόλου ἐν 50 

Ξ Ὑ ~ 

ἅπασιν οἱ ἔμπειροι" λέγει δὲ νῦν ἐμπείρους καταχρώμενος τοὺς περὶ ἕχα- 
> ΄ 7 

στα ἐπιστήμονας χαὶ τεχνίτας. ἐν ἅπασιν οὖν οἱ ἔμπειροι χρίνουσιν ὁρ- 
c va fe em ΔΡδΙ ον Ni τὰν. > “Ἃ - 2 5 ~ \ μ» 2 \ > ς τὰ ἔργα, χαὶ δι ὧν 7 πῶς ἐπιτελεῖται. ὃ γὰρ ὧν ἰατρὸς οἷδε 

’ oy c Ψ . 4 ~ >) ‘ 

τί ἐστιν ὑγεία χαὶ Gr ὧν φαρμάχων xat Gv οἵας διαίτης ἐπιγίνεται χαὶ 
A ’ ~ | ΄ 5" ia rs ‘ 

τὸν τρόπον τῆς | χρήσεως, GAR οὐχ ὃ τυχών. ὁμοίως χαὶ ὃ γραφιχὸς 188ν 
Ψ' 

γινώσχει τίς ἐστιν ἀρίστη εἰκὼν χαὶ τίς ἡμάρτηται χαὶ χατὰ ποῖον μέρος. 
τως, >») > 4 \ a, ~ X “ -» A v IN TZ 

τῆῖς O απειροις χαι ατέγχνοις ποιῆσαι εν Ἢ πραςαι το ξεργον αὐηὐύνατοων. 

>) ἀγαπητὸν δ᾽ αὐτοῖς ἐστι γνῶναι, εἰ χαλῶς ἢ μὴ χαλῶς εἴργασται. οὕτω 
Asta) ae ΠΣ ΥΩ τῇ , > N 9 Ὰ sh y ἊΝ - χαὶ οἱ μὴ ὄντες πολιτιχοὶ ϑέσϑαι νόμους οὐχ ἂν δυνηϑεῖεν, ἴσως δὲ χρῖναι, 

Ὑ o o>, iS Ώ.2 5 - 

ὅτι ὁὸε χαλῶς ἔχει, συμβήσεται αὐτοῖς. 

sae | OF Sk ug <AvORO ETB TORT ca p- 1181223. Ot 6& vowor tots πολιτίχοῖς Epyors ἐοίχασι. 5 

> \ 

Ὁ νόμος οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἣ 6 νομοϑετήσας αὐτόν. ὥσπερ πάλιν vo- 
΄ ΄ \ , \ ΄ ᾿ ~ ‘ 

υοϑέτης i νουηϑέτης GO VOUS. οιὸ νομὴν τὴν νομοϑέτην εἰπε VOY" χα! 

os \ ~ = by > > 2 = / { = \ ΄ 

τοῦτο ΞΟ j AW GEV εὐθὺς εἰπῶν πῶς GUY EX TOUTWY VOWOUETLXOS Ver 

v \ ΄ 
! 

v ΣᾺ 5) , ΄ VOLT ἄν; ὁμοίως χαὶ ἔργα αὐτοὶ οἵ ἐργαζόμενοι. ἢ γὰρ εἰχὼν αὐτός 15 
> > ΄ 

ἐστιν ὃ ζῳγράφ ρης, οὐχ ἡ ἀνϑρωπος ἀλλ 7 ee ὁμοίως χαὶ τὰ 
\ 

ὶ 
5 \ > 

πηλιτιχα ἔργα αὐτός εἰσιν ὁ πολιτιχὸς 7 πολιτιχός. επε 

πολιτιχοῖς ἐοίχασι πράγυασιν, αὐτὰ δὲ χαλῶς ἐργάζεται τῇ πολιτιχῇ ἐπι- ac 5 

THUY χαὶ τῇ πείρα χαὶ πολιτικός ἐστιν ἀλη)ῶς ὁ ἀμφοτέροις τῇ πολιτιχῇ 

ἐπιστήμῃ χαὶ πείρα. χεχοσμημένος, ὥστε χαὶ ἀπ υπύ: 2 ἂν οὐχ 6 
Ἃ 5 / Γι Ἃ ~ 

συναγαγὼν τοὺς ἀρίστους νόμους, χἂν δοϑῇ τοῦτο, λέγω δὴ τὸ δυνηϑῆνα! 
δ, 5 ~ 54 , 
δίχα συνέσεως αἀϑροῖσαι τοὺς τοιούτους. ἀλλ᾿ ἔσται νομοϑετιχὸς ἀληϑὴς 20 
΄ Vv ~ ~ ε > ~ ~ 
ὃ πεῖραν ἅμα χαὶ ἜΤ ἔχων τῆς πολιτιχῆς. ὡς χαὶ ἐπὶ τῆς ἰατριχῆς. 

rats ὁρῶμεν. οὐ γὰρ ὃ συναγαγὼν τὰ ae pee χαὶ aes 

αὐτὰ δύναται τὰ ἰατριχὰ πράττειν: χαίτοι λέγουσιν, ὅτι ὅδε μὲν νοσεῖ, πᾶς 

or ὃ νοσῶν 7 ὁμοιομερὲς νόσημα νοσεῖ 7 Opyavixov, ἀλλὰ τόδε a oto 
~ ΄ ΟΝ ΄ ΄ » ~ ™~ ΄ 

ὀργανιχὴν οὐ νοσεῖ διὰ τάδε χαὶ τάδε, ὁμοιομερὲς ἄρα, χαὶ τοῦτο ἣ τόδε 
nN a Ἃ ΓΝ 1 WA Ya | \ 5] ™ 3 3\ ΓΝ ox g A ‘x \ IN ᾿- ἢ τόδε ἣ τόδε, ἀλλὰ μὴν οὐ τόδε οὐδὲ τόδε Ode νοσεῖ διὰ τάδε χαὶ τάδε" BW 

Ss ” pcs , \ 
TOOE ἄρα" ἀλλὰ μὴν τόδε ϑεραπεύεται, εἰ τύχοι, χαὶ διὰ χενώσεως τῆς 
LEN QO~ \ δι ᾳ .“ \ € 3 / \ ἀπὸ φλεβῶν χαὶ διὰ χαϑάρσεως χαὶ ἱδρώτων: χαὶ ταῦτα διελθόντες χαὶ 
Ἂν ΄ a A 5 , es 3) Lonel \ —— oe λέβθαᾳ Y= 

τὸν. τρύπον eis ϑεραπείας εἰπόντες ἀγνοοῦσι τὸ ποιητέον, εἴτε φλέβα δεῖ 
~ ” 

τεμεῖν 7, ἰὸρῶτα χινῆσαι ἣ γαστέρα λαπάξαι. ὁ δὲ ἅμα τῷ λόγῳ χαὶ τὴν 
ts ΝΙΝ ry ‘ hr 1 

h 
πεῖραν ἔχων εὐϑὺς πράττει, εἰδὼς τί det πρᾶξαι νῦν χαὶ τί μή. xat ἔστιν 

3 χαταχρώμενος B: χαταχρηστιχῶς a ὃ. 4 ἕχαστα B: ἕχαστον a 10 ἐστι 

γνῶναι B: ἐπιγνῶναι a 15 τοῖς πολιτιχοῖς Ba et Arist. codd. LbMbOb: τῆς πο- 

λιτιχῆς Arist. vulg. rhesis usque ad ἂν γένοιτο (p. 118112) 22 χε- 

χοσμημένος B: χεχτημένος ἃ 23 dot, B: δυνηϑῇ ἃ 24 ἀληϑὴς B: ἀληϑῶς a 

91] τῆς a: τοῦ ἢ 
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΄ «- ΄ a , ~ \ 5 ἢ 

ἢ εἰρημένη τῶν νοσημάτων διαίρεσις χαὶ τῶν ἰαμάτων τοῖς μὲν ἐμπειρι- I8S8v 

χοῖς “al τοῖς λογιχοῖς ἅμα ὠφέλ'μος, τοῖς GE μόνα τὰ βιβλία ἀνεγνωχόσιν 80 

οὐδαμῶς. ὡς οὖν ἐπὶ τῆς ἰατριχῆς οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν νόμων χαὶ πολιτειῶν 

ἔχοι ἂν ὡς συναγωγῇ τῶν τοιούτων" τοῖς μὲν εὐφυεστέροις χαὶ ὄμμα χρ'- 
5 τιχὸν ἔχουσιν ἐχ πείρας τῶν χαλῶς 7 μὴ χαλῶς Ἰεγραμμένων χρήσιμος 

ἂν ἣ συλλογὴ γένοιτο. τοῖς δ᾽ ὅλως ἀπείροις τῶν πολιτιχῶν ἔργων ἄχρη- 
: : 
J 

I>? c 4 # x ~ ,~ , 

στος, οὐδ᾽ ὑπάρξον ἂν αὐτοῖς τὸ upivar περὶ τούτων χαλῶς, εἰ μήπου ἔχ 

τινος τύχης, ὡς χαὶ ϑησαυροῦ εὕρεσις. 

[ 2 
τ 5 ~ , ‘ 

p. 118112 Παραλιπόντων οὖν ἀνερεύνητον τῶν προτέρων πέρ 

10 νομοϑεσίας. 

Ἐπεί, φησίν, οἱ πρὸ ἡμῶν παραλελοίπασιν Ξε 

τῶν ἀρίστων δηλαδή. αὐτοὺς ἡμᾶς Get περὶ τούτων 
τὶ ro) ome τ εἰ { 

ba =) 
ps .. τ Φ 

Ms 5 

<— Νὰ 8 ba = Φ > : ; 

«τειῶν 3 ‘ 

nea > eres el ENS ας ὦ \ par ΄ "5 2( \ + τῆ 2. ὦ 
και οὐ λέγει οτι οὐόξιΞ τῶν προ AUTO νομοὺς ξξξῦξτο χα! TOALTELAS Sx- 

I> a Ον \ 4 e ~ 3 ~ | Qg/ 

δέδωχε (πολλοὶ γάρ. obs ἱστορεῖ ἐν ταῖς Πολιτείαις, zat vountétar γεγό- 40 
' 

15 νᾶσι χαὶ πολιτείας ἔγραψαν, ἀλλὰ ἢ Πλάτων αὐτός), ἀλλ᾽ ὃ λέγει ἐστὶν 

ὅτι, ἐπεὶ μηδεὶς τῶν πρὸ ἡμῶν ἠχριβώσατο ταῦτα, ἀλλὰ πάντες tis ἀλη- 

ϑοῦς πολιτείας χαὶ ἀρίστης τὴν φύσιν ἠγνόησαν, πειραϑῶμεν αὐτοὶ εἰπε 
τὸ βέλτιον. τὸ δὲ ἴσως πρόσχειται διὰ τὸ μήπω δεῖξαι πολλῶν ἅμαρ- 

πότ ‘ ‘ 
> n 5 , ¢ , . , 

τημάτων γεμούσας τὰς ἐχδεδομένας πολιτείας χαὶ νομοϑεσίας ὑπό te [lha- ih \ ‘ 
wv = >. ~ 3 ΄ ~ ΄ \ 

90 τωνος χαὶ τῶν ἄλλων. Geleer GE τοῦτο ἐν ταῖς ξαυτοῦ [[ηλιτείαις. χαὶ 
a> ΄ > ~ fle Re | ΄ 5 ΄ “5 - ~ 2 

κῶς, OFS, 7 πειρατέον ξίπειν τι ἔστιν ἡ TOALTE α. χαὶ TOTSHGY πὸ ALY OS Ἢ 45 
σ σ SAN ~ > ~ a ΄ ΄ 

WOVAY OS 7 πολιτεία λέ ξγξτα:. πὼς οσοὸν ETL τῇ SUT) οὐναμεξ'. OF σε. tc- 
\ > . \ ᾿ - 

λειωϑῇ 7 ἀνθρωπίνη χαὶ πραχτιχὴ φιλοσοφία. τὸ γὰρ εἰς τοὺς πρὸ ἐμοῦ 
> > , 5S 

Txov ἀτελές ἐστι. 

> ~ Ἁ > ΄ ΄ 5 ~ c 4 

25 p. 1181615 Ilp@tov μὲν οὖν et τι κατὰ μέρος εἴρηται χαλῶς ὑ πὸ 
τῶν προγενεστέρων, πειραϑῶμεν ἐπελϑεῖν. 

ς ~ “ = patio “τς = — ἘΞ: Ὁρᾷς ὅπως τῇ παρούσῃ πραγματεία ὃ περὶ ἀρετῶν συνεχής ἐστιν 7, 

περὶ τῶν πολιτειῶν: ἃ yap ἐχείνη ‘avo γπὶ enna’ νυνὶ hice [591 

(paper, χαὶ τὸ τέλος τῆς cp 

30 τοῦτο δὴ ϑεασάμενοι, ὀψόμεϑα χαὶ τὸ τοῦ ἀνδρὸς φιλόσοφον. οὐ os εἶτ 

πρῶτον μέν. εἴ τι φαύλως χαὶ μὴ χαλῶς εἴρηται εὐϑύνας δοτέον, ἀλλ εἴ τι 
. 5} > , ~ - 

χαλῶς εἴρηται ἐγκολπιστέον. δειχνύς ὅτι τοὺς he) ἵχοὺυς ξπιῴξρξε': τοις χάχὼς 

4 an συναγωγῆς scribendum? 7 ὑπάρξοι B: ὑπάρξῃ a 9 ἀνερεύνητον ante 

τῶν προτέρων B: post προτέρων a et Aristoteles περὶ B: τὸ περὶ τῆς a et Ari- 

stoteles 10 rhesis usque ad φιλοσοφία τελειωδὴ (p. 118115) a 14 ἐν ταῖς 

Πολιτείαις] B 12 p. 1274422 sqq. 90 ἐν ταῖς ἑαυτοῦ [Πολιτείαις Β 2 sqq. 

21 φησὶ ἃ: φασὶ Β 22 ὅπως B: ὅπερ ἃ 26 rhesis usque ad οὖν ἀρξάμενοι 

(p- 1181523) a 31 μὴ καλῶς B: χαχῶς a εὐδύνας B: εὐλύναις a ahh εἰ 

τι Vat. 320: ἀλλά τι, εἴ τι Ba 
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εἰρημένοις οὐ OL ἀπέχϑειαν ἢ φιλαυτίαν ἀλλὰ τὴν τῆς Pes σωτηρίαν. 189° 

δεῖ φησί, συναγαγεῖν τὰ τῶν προγενεστέρων χαὶ συναγαγόντας τὰς ὕπ᾽ 5 

είνων ἐχδοϑείσας πολιτείας ἰδεῖν τὰ ποῖα φϑείρει χαὶ σώζει ἐχάστην ad- 
- Sn Ω. \ ~ ΄ > , > ΄ “ 

τῶν. δείξει γὰρ εὐθὺς τὰς τοῦ [᾿λάτωνος ἐπισχεπτόμενος πολιτείας, ὅτι 
ΕΣ \ ΄ ΄ C 5. ΤᾺ - ΄ ΄ " \ ἈΝ 7 > 
5 τινὰ ἃ λέγει ylveodar ἐπὶ τῷ σώζεσθαι πόλιν avarpetixd μᾶλλόν εἰσι 

‘ 
5 

πολιτείας, οὐ σωτήρια. εἶτα φησί: usta τοῦτο ϑεωρητέον, τίνες τῶν νῦν 

πολιτειῶν χαλῶς πολιτεύονται χαὶ ποῖαι φαύλως. ταῦτα εἰπὼν ἐπιφέρει" 
\ ΄ \ Vv 5" ~ ΄ Cc ΄ σ \ { ~ ΄ b) χαὶ τί τὸ ὄφελος ἐχ τῆς τοιαύτης ϑεωρίας, ὅτι τὸ uadetv τίς ἢ ἀρίστη 10 

πολιτεία, χαὶ πῶς ἑχάστη ταχϑεῖσα. (οἷον πῶς ἢ δημοχρατία ταχϑεῖσαν, χαὶ 

10 τίσι νόμοις χαὶ ἔϑεσι χρωμένη ἀρίστη ἔσται. ὡς γὰρ δείξει ἐν ταῖς [1ολι- 
τείαις. πλείω εἴδη δημοχρατιῶν εἰσι χαὶ τούτων τὰ μὲν βελτίω, τὰ δὲ 
χείρονα: ποίοις οὖν χρωμένη ἀρίστη ἔσται χαὶ ἀχατάλυτος. ὁμοίως χαὶ 15 

βασιλεία πῶς ἔχουσα διαμενεῖ ἐς ἀεί: ὁμοίως χαὶ ἀριστοχρατεία χαὶ τιμο- 

χρατεία. ᾿ 
= TORS \ Ne ΤΩΝ, Ξ > πο Κ , ΝᾺ x ΄ ~ : aw ‘ τ᾿ 

15 Ode μὲν τέλος ἔχουσι χαὶ αἱ εἰς τὸ Kanna σχολαί- ταῦτα χατὰ τὴν 20 

our δύναμιν εἰ δέ τις ἔχει χρείττονα χαὶ χαλλώνα λέγειν, χατασπάζομαι. 2 

χαὶ εἴη ἄν, ὦ δέσποτα χαὶ δημιουργέ, 6 σταυρωϑεὶς δι᾿ ἄφατον φιλανϑρω- 
πίαν ὑπὲρ ἡμῶν χαὶ φίλων ὃ πανάριστος χαὶ διδασχάλων οὗτος ὃ σεπτό- 80 

‘A 4. ’ὔ 

τατος ἐμοί: χαὶ τὰ μὲν ἐμὰ ἔστωσαν Ἡφαίστῳ τροφή, τὰ δ᾽ ἐχείνου ἐς ἀεὶ 
ῃ i : ἐ | 

20 Ψυχαῖς φιλοχάλοις χαὶ ϑεοειδεστάτοις. 
‘ 

9 zal a: ef xat B οἷον --- ταχϑεῖσα a: om. B 10. 11 ἐν ταῖς [Πολιτείαις] A 4 

p. 1291624 sqq. 16 χατασπάζομαι Vat. 1622: om. Ba 
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ΠΝ DEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

ἀβασάνιστος 16,15 

ἀγαϑοδότως 387,11 

ayatoepyety 480,19 

ἀγαϑοποιεῖν 17,25 

ἀγαϑοποίησις 17,20 
ἀγαϑότης 3,2 59,34 533,30 
ἀγαϑύνειν 40,16 46,20 51,12 

λύνειν) 3,1 

ἀγάϑυνσις 276,32 

ἀγάλλεσθϑαι (coni. γήϑειν) 575,22 

ἀγαπητιχῶς 119,32 

(coni. xaA- 

ἄγγελος ἔαρος (χελιδών) 71.23 

ἄγειν. ἄγον καὶ φέρον 277,4 

φέρονται 83,6 

ἀγεληδόν 608,31 

ἀγλαΐα 554,26 561,35 

ἄγραφος. 

ἀγριαίνειν. 

» δ Υ 

αγόνται χαι 

ἄ. ἂν εἶεν νόμοι χοινὰ ἔϑη 611,20 

ἀγριαῖνον (coni. ἄμετρον) 4,29 

ἀγχίνοια def. 355,19 

ἀγωγή. 

τοῦ λόγου 495,12 

ἀδδηφάγος 172,17 201,8 

ἀδεχάστως 136, 22 

ἀδηλία 76,8 

ἀδημονεῖν (coni. λυπεῖν) 458,27 

ἀδιάχοπος 22,12 (ἐνέργεια) 106,8 (πρᾶξις) 

90,94. (coni. συνεχής) 4,35 

102,8 106,22 113,32 260,2 
ἀδιάκριτος 264,9 

ἀδιαλώβητος 561,34 (coni. χαϑαρός) 481,4 

ἀδιάρϑρωτος 19,35 28,94 

ἀδιάστροφος (coni. ἀπλανής) 299,9 

> 
εἰς τὸ μέσον ἀ. τινες 127,21 a. 

Me 

ΗΝ 

>> , 
αὐιαχόπως 

ἀδια- 

στρόφως (coni. κατὰ φύσιν) 232,10 (coni. 

ὑγιῶς) 403,11 

ἀδούλωτος 169,30 

ἀδρανής 41.238 (coni. ἀνίσχυρος) 604,17 

ἀδυναμία 182,2]. 98 

ἀϑέμιτος 425,24 

ἄϑεσμος 475,18 

ἀϑετεῖν 1.16 

ἄϑλησις 546,12 

ἄϑλιος (coni. ἐλεεινός) 512,20 

ἄϑροισμα 309,91. ὅδ. 211,20 

αἴγλη 481,33 554,30 (ϑεία) 591,27 

αἰδέσιμος 80,17 

αἰϑάλη 277,12 320,34. 35 
αἰνίττεσϑαι 131,24 516,22 595,24 607,8 

a. γάμους 484,19 

αἴρειν. ἄραι τὰ βλέφαρα 596,10 πόλεμον 
,. ι 

ὅ89.9 πόλεμον ἄρασϑαι 85,16 

αἱρεῖν. ἵνα αἱρήσηται 306,37 ef. διύρησε ρ . ρησητ Θ Ὁ δ ΠΣ 

425,26 

αἱρετίξειν med. 278,30 

αἴσϑησις (dist. φαντασία) 273,10 

αἰσϑητήριον 590,10 
αἰσχρός. αἰσχρότατος 484,19 

αἰτίασις 290,11 8ὃ18.9.11 
αἴτιος. τὸ ἀναίτιον αἴτιον 6,17 

ἀχάϑεχτος (coni. ἄσχετος) 591,28 

ἀχάχωτος 501,14 

ἀχανϑοφορεῖν 001,4 

ἀκανϑώδης 298,18 

ἀχατάπαυστος 101,4 

ἀχατάπτωτος 100,22 311,18 

ἀκίβδηλος. dxeBdtrws (coni. χαϑαρῶς) 467,15 

ἀκλινῶς (coni. σταϑηρῶς) 592,24 

ἀχολούϑως 321,19 333,27 358,53 370,56 

ἀχοντίζειν 238,8 

ἀκόντιον 236,16 288,20 

ἀκόρεστος. τὸ πρὸς ϑηλυμανίαν ἀ. 274,23 

πὸ πρὸς - οὐυατισικὺν ὰ 274 D5 
τὸ πρὸς 7? [PAT] ν. 2 "ὦ 



024 ἀχρατεύεσϑα!: 

ἀχρατεύεσθαι 417,20 

ἀχριβής (coni. μικρολόγος) 185,10 

ἀκριβολογεῖσθαι 68,18 

ἀχριβολογία 229,15 

ἀχροαματιχός 111,26 

ἀχροχειρίζεσθαι 145, 14 140. 10 defin. 

140.20 

ἀκχρόχολος expl. 194,11 

ἀχρώρεια (νοερά) 591,5 

ἀχῴώλυτος (ἐξουσία) 291.Ὁ 

ἀλαζονεία def. 137,11 

ἀλαζῴν def. 137,10 

ἅλας 520,22 

ἀληϑής def. 137,15 

ἀλκή 132,14 

ἀλλ᾽ ἤ 3,6 43,11 

ἀλλαχτιχός. τὰς χοινωνίας TH ray Re bo τς ew τς (ela | 

ἀλληγορεῖν 92,14 

ἀλογοπρεπῶς 275,8 

ἄλφα (ὄργανον) 74,2 def. 74,5 

ἀλφάδιον 322,18 

ἀλωπεχῇ astutia 549,8 

ἅμα. σὺν ἅμα 501,19 

ἀμαυροῦν 524,13 

ἀμβλύνειν 524,14 

ἀμιβλύς (opp. ὀξύς) 14,10 

ἀμέϑεχτος 49,27 54,28. 32 

ἄνεσιν) 589,27 

ἀμ. ates τως 399,22 

592,1 

ση! λεῖον ἀἁ. 

ἀμείλιχτος (πρὸς 

ἀμέρεια 591,32 

ἀμερής 15,31 

ἄμεσος 15,5 325,5 ἀμέσως 6,7 

apetaxtyytos 130,4.7 

ἀμετανοήτως (= Aristot. ἀμεταχινήτως) 

129,18 

ἀμετάπειστος 1,26 296,35 

ἀμέτογχος 28,32 

ἀμοιρεῖν 999,07 

ἀμιυδρός 40,10 (ἔννοια) 319.7 

103.9 

dpuva 195,2 

ἀμφιβάλλειν 116,23 

ἀμφιρρεπής 119,29 

27 472,8 582,14 χᾶἂν εἰσίν 

χἂν χαϑίστανται 100,9 — 

ὡς ἂν γενησόμεϑα 5,6 

ἀμυδρότερον 

ἀμυδρῶς 340,11 

ἄν. χἄν ἐστιν 370, 

455,16 555,23 

κἂν ἐρεῖ 79,31 

94,21 101,85 χἂν μήπω.... ἤκουσεν 33,6 

ἔστ᾽ ἂν συνδέδεται 10,15 ἔστ᾽ ἂν τετέ- 

λεσται 66,31 -- ἂν μὴ ἐφαρμόζοι 134, 

33 --- χἂν εἴη 9,12 26,17 80,12. 15 χἂν 

εἶεν 82,27 χἂν συμβαίη 83,25 χἂν τύ- 

I INDEX 

γοιεν 98,12 ἂν... γίνοιτο 129,1 
ἂν... εἶεν 231,26 

904,2 τίς οὐχ ἂν εἴπῃ 212.26 

εἴπῃ τις 327,21 

μέχρις 
ἁπλῶς ἂν εἴπωμεν 

ὅπερ ἂν 

τί ἂν οὗτοι πάϑωσιν 415, 

20 πῶς ἂν Se 4s 415,27 — τὸ 6 αὐτὸ 

ἂν ἐρεῖς 10,19 

18 οὐχ ἂν ἐρεῖ τις 50,5 

ἐρεῖς 290,20 360,28 

28 ὡς ἴσως ἀν τις ἐρεῖ 929,14 πῶς ἂν 

ἕξει 90,4 275, 16 

297,8 ἐπιζητήσει ἄν τις 189,8 πολλαχοῦ 

οὐκ ἂν ὀρθῶς χρινεῖ 29, 

τὸ αὐτὸ δ᾽ ἂν 
οὐχ ἂν ἐροῦμεν 342, 

“Ἐ 
ἕξει 89,138 οὐχ ἂν 

ἄν τις... εὑρήσει 116,24 χρινεῖ ἂν αὐτόν 

ἘΠ: “ATH TOOTO... ἐοιχέναι λέγοι 

84,30 τότε χαὶ ἴση εἴη 224,10 --- οὐκ 

dv... ἐπείϑετο ἄν 117,11 — χἂν εἰ 104,13 

ἀναβλύξειν 501,22. 23 

ἀνάγειν εἰς τὸ σχῆμα τῆς 

11 

ἀναγχαστιχός (coni. βίαιος) 611,38 (δύνα- 

pis) 609,9 

ἀνάγχη ἔχει 58,6 

ἀναλογίας 225, 

ἀναζώωσις 71,25 

ἀναϑάλλειν (coni. ἀνηβᾶν) 464,25 

ἀναϑυμίασις 422,15. 16 

ἀναισϑητεῖν 459,35 

ἀναίτιος. τὸ ἀναίτιον αἴτιον 6,17 

ἀνακαϑαίρειν 6,15 

avaxtvety (coni. ἀνεγείρειν) 519,4 

ἀνακλητιχός 21,20 

ἀναχόπτειν 7,3 18,40 (coni. ἐμποδίζειν) 

451,15 ἡἣ ἡδονὴ avaxdrtetat 86,21 τῆς 

τέχνης ἀναχοπτόμενος 315,21 

ἀναχουφίζειν 526,11 

ἀνεχτήϑη 490,1 

ἀναχυχλεῖν 98,10 

ἀναχτᾶσϑαι. 

ἀναλέγειν. 6 βουλόμενος ἀναλεγέσϑω τὰ 

παρ᾽ ἐχείνοις 49,11 

ἄναλκις (coni. σαϑρός) 608,33 

ἀναλογία (ἀριϑμητιχή) def. 211,9] 

μετριχή) def. 217,28 

ἀναμιφήριστος 89,16 

ἀναμφιβόλως 398,27 
ἀνάνετος (coni. ἀνεπίτατος) 540,22. 26. 33 

(yew- 

ἀνανήφειν 311,37 

ἀνάπλεως 587,13 

ἀναπλοῦν 110,4 

ἀναπνεῖν 166,11 

ἀναποδισμιός 569,29 

ἀνάρμοστος (Opp. ἐναρμόνιος χαὶ σύντονος) 

51.5.12 

ἀναρτᾶν 012,0 

————————— lle OO 

εν 



VERBORUM 

ἀνασχολοπίζειν 254,34 

ἀνάτασὶις πρὸς τὰ xpetttw 580,14 

ἀνατρέχειν 265,33 

ἀνατυποῦν 200,4 

ἀναχαιτίζειν 90,31 117,30 119,17 157,14 

262,11 609,28 
ἀναχώρησις (coni. povia) 35,36 
ἀνδρικός 584,16 

ἀνδρομανεῖν 214,6 

ἀνέδην 440,11 

ἀνεχφοιτήτως 40,8 
ἀνελίττειν. ἀνειλιγμένως 283,7 303,19 

ἀνέμφαντος 80,6 

ἀνενδεής 546,14 597,8 
ἀνένδοτος 71,22 588,31 589,26 ἀνενδότως 

297,23 
dvevépyntos 92,32 sq. 258,1 

ἀνεννόητος 265,20 468,8 ἀνεννοήτως 40,7 

ἀνενόχλητος 586,7 

ἀνεξέταστος 371,13 

ἀνεπαχϑής 609,29. 37 ἀνεπαχϑῶς 614,30 

ἀνεπίμικτος 294,12 

ἀνεπιστάτως 319,14 

ἀνεπίστροφος 110,2 (νοῦς) 591,9 

ἀνεπίτατος (coni. ἀνάνετος) 450,22. 25. 33 

Ἐἀνεπιτάττειν 310,24 

ἀνεπιτήδευτος 6,34 
ἀνέραστος (τῶν χαλῶν) 384,22 

ἀνερεϑίζειν 1,14 
ἀνεύϑυνος 156,22 

ἀνη βᾶν (coni. ἀναϑάλλειν) 464,25 
ἀνήκεστος 254,31 

ἀνϑέπεσϑαι 404,2.11 

ἀνϑιρώπειος 110,1 

ἀνθϑρώπιον 211,8 

ἄνϑρωπος def. 10,12 347,20 

ἀνίλλεσθϑαι 565,19 

ἀνισοῦν 241,12 

ἀνιστᾶν. ἀνιστῶντι 74,9 

ἀνοικειότης 364,18 

ἀνοικοδομεῖν 250,23 

ἀνομιοιομιερής 215,22 209,10. 17 
ἀνομιολογεῖσϑαι 597,15 

ἀνόνητος 16,9 124,21 

ἀνοσιούργημα 485,6 

ἀνοσιουργός 484,2. 17 

ἀντακολουϑεῖν 160,27 184,5 209,80 403, 

29. 34 594,14. 20 

ἀντακολουϑία τῶν ἀρετῶν 215,25 

ἀνταχόλουϑος 311,15 

ἀντεισάγειν 220,19 

Comment. Arist. XX Eustratius in Ethica. 

ἀντεχβάλλειν 224,24 

ἀντεπιχειρεῖν 42,2 

ἀντευποιεῖν 466,30 467,17 

ἀντευποιΐα 465,27 467,16. 23 468,21 

ἀντίγραφον 304,5 339,15. 37 373,10 

ἀντιδιαστέλλειν 124,18 195,1 208,28 209, 

27 290,2. 6 

ἀντιδιαστολή 289,6 301,2 403,15 

ἀντικαλεῖσϑαι 802,1 

ἔρεξεν 251,36 

ἀντιμάχεσϑαι 120,12 

ἀντιμετρεῖν 469,28 

ἀντίξοος 39,8 

ἀντιπαλαίειν 117,34 

ἀντιπαράστασις 97,28 

ἀντιφϑέγγεσθαι 503,6 

ἀντοχή. 

484. 

ἀντωνυμία 539,11 

ἀντωπεῖν 311,10 

ἀντωφέλεια 469,18 

ἀνυμνεῖν (coni. tty. 

τὴν τῶν χαχῶν ὡς ἀγαθῶν a. 

wav) 594,22 
νουμένων φιλιῶν 522,27 

ἀνυπόστατος 89,18 

ἀνυποστόλως 182,0 

ἀξιέπαινος 110,1] 

ἀξίωμα. αὐτόπιστα ἀ. 10,6 ta ἀ. ἀπηχή- 

pata τοῦ νοῦ 91,90 

ἀπάϑεια (Platonicorum) 127,8 

ἀπάϑειαι (coni. ἠρεμία!) 191,4 

ἀπαιδάγωγητος 169,32 

παναίνεσϑαι 274,39 ἀπηνήνατο 59,30 
παράβατος 150,39 (coni. βέβαιος) 289,24 

παράϑραυστος 297,26 ἀ. διδασχαλίαν 

18,27 
ἀπαράλλαχτος 6,23 

ἀπαρέγκλιτος 74,9 

ἀπαρέσχεσθαι 82,37 

μενος 286,11 

ἀπαριϑμεῖν 38,5 
ἀπαρτίζειν 306,35 (τὸν λόγον) 120, 15 

(τὴν ὠδήν) 262,28 κατὰ λόγον tas πρά- 

ξεις ἀπαρτίζεσϑαι 110,91 

ἀπάρτισις 110,23 

ἀπαρτισμός 364,1 

ἀπάρχεσθϑαι 18,25 

ἀπασχολεῖν 16,9 331,14 

ἀπατεών 475,27 

128, 4. 6 

RQ. & Re. 

~ o/e ΡΨ a 
τὴ ΟΟξζῇ ἀπαρεσχο- 

(τοῦ ὅρου) 362,4 

ἀπαυγάζειν 292,33 

ἀπειχότως. οὐχ & 401,2 463,33 

ἀπειράκις 536,6 

40 



ὰ 
πείραστος (coni. ἀήϑης) 33,18 

ἀπειροκαλὶ ta 184,21 

ειρόχαλος (λόγος) 69,29 

eee ἄπειρον τὸ μὴ λυπεῖν 201,26 xat 

τοῦτο ἐπ᾽ ἄπειρον 177,33 

πεντεῦϑεν 999,16 

ὰ ἐπέρα ντος 108,71 (ἐπιϑυμία) 515,31 

περιήγητος 411,18 

ἀπερισκέπτως 433, 32 501,11 

πευϑύνειν (coni. διευϑετεῖν) 374,22 

ἜΞΩ ἀπεσχέσϑαι (opp. προστεϑῆναι) 

8: 

328,15 317,23 τὰ ἀξιώ- 

τοῦ νοῦ 315,34 377,37 

ἀπήχημα 303,22 

pata ἀπηχήματα 

379,29 

ἀπήχησις 118,25 262,29 

ἀπλανής (coni. ἀδιάστροφος) 259,3 

ἄπλετος (ϑάλασσα) 602,29 

ἀπληστία (ἀγοραίων) 466,25 

ἀποβδελύσσεσθαι 19,4 

ἀπογεννᾶν 281,18 

ἀπογίνεσϑαι. ἀπογινόμενον (opp. παρόν) 

9,160 

ἀπογινώσκειν 165,4 

MEO τεῦς χῶς 906,9 

ποδειλιᾶν (opp. ἐγχαρτερεῖν) 167,14 

ποδενδροῦν 115,22 

ΩΝ (opp. μέμφεσθαι) 190,2 

ee λόγον 206,14 τὴν ὀργήν 194, 

10.1 
a > 

mR 2 

a 

a 

τὸ ἀποχαϑιστῶν 545,19 

ἀποχατάστασις (εἰς τὸ χατὰ φύσιν) 548, 

19:29 

ποχρούειν 448,35 med. (ἔγχλημα) 42,4 

ἀπολαυστιχῶς (opp. ἐγχρατῶς) 33,9 

τὸ ζῆν ἀπελέγετο 437,6 ἀπολέγειν. 

πολογία (τῆς σοφίας) 981,2 

ἈΞ ΚΑ ϑλν ο ταὶ 98,19 

ἀπομιάττειν med. 569,10 

ἀπομάχεσθαι 115,22 117,29 

ποιήσασϑαι ἀ. 14,31 
ae tare med. 6,38 263,10 

ἀποπερατοῦν 285,24 

ποπίπτειν τοῦ δέοντος 71,18 ἐπί τι 18,33 

sae τύειν τοῦ λόγου τὸν χαλινόν 274,19 

(τὴν ὑποταγήν) 218,6 
τόπτωμα 93,9 

᾿ 
απ 

I INDEX 

ἀπόπτωσις (opp. κατόρϑωσις) 261,10 

ἀπορητιχῶς 67,0 

ἀπορία def. 414,28 

ἀπόρρητος. ἀπόρρητα ἐξειπεῖν 249,37 

ποσείειν med. 474,32 485,23 506,15 

549,7 

ἀποσιῴώπησις 171,21 

ἀποσχοπεῖν 229,18 

ἀποσμήχειν 473,31 

ἀποσοβεῖν 278,3 

ἀπόστασις (Opp. πλησιασμός) 201,4 
΄ 

ἀπόστημα 152,10 

R 

ἀποστοματίζειν 613,22 εἰ τριάκοντα Ὅμη- 

ρικοὺς ἀ. δύναται 619,4 

ἀποσυλᾶν. ὑπὸ ἐρωμένης ἀποσυλώμενος 

249,4 
ἀποσχεδιάξεσϑαι. ὁ ἀπεσχεδιασμένος expl. 

209,22 
τοτέλεσμα 8,85 9,4.8 11,21 

ὩΣ τευξις (opp. καϑόρϑωσις) 12,2 

arottixtety 117,19 

ἀποτινάσσειν 6,14 

ἀποτορνεύειν 904,27 

ἀποτυχία 173,31 290,19 

ἀποφαντιχός 615,31 

ἀπόφανσις 289,38 

ἀπόφασις 144,12 

ἀπόφϑεγμα. τὰ τῶν σοφῶν ἀ. 382,9 

ἀποφορτίζειν med. 297,39 

ἀποφυγή (opp. ἐπίτευξις) 307,3 

ἀπροσδεής 583,20 584,22 
ἀπροσέχτως 319,14 

ἀπροσπαϑής 109,29 

ἀπροσπαϑῶς 63,3 583,25 

ἄπταιστος (ἐπιστήμη) 417,17 ἀπταίστως 

4,18 19,6 
τς (coni. ἀπαϑής) 167,12 

wtetvy med. (coni. ἐκχρούειν) 565,52 

ἀργυρευτιχός. a. τέχνη 296,10 

ἄρδην ἀφανίζει 528,1 

ἀρίδηλος. aa ai 387,27 

ἀριστεύς 162,10 

ἀρχεῖν. δεῖ μὴ ἀρχεσθϑῆναι 271,34 

Cures ἔχειν 399,14 

ἄρκτος 328,3 506,7 

ἁρμόδιος 1,6 295,30 — ἁρμοδίως 8,29 — 

ἁρμοδιώτατος 7,8 ἁρμοδιώτερον 264,28 

ἀροτήρ 321,13 

apotptay 321,13 

appevoyapety 428,16 

ἄρρευστος 90,25 



VERBORUM 

ἀρρητοποιός 172,29 

ἄρτημα 356,8 

ἀρτιοπέρισσος 992,22 
ἀρτιφανής 560,29 

ἄρτος (σητάνιος) 449,10 

ἀρτύειν 133,17 

ἀρχέτυπον 49,29 53,28 56,9 294,20 308, 
21 πᾶσαι σχιαὶ πρὸς 

ρονται 294,17 

ἀρχιερωσύνη ὅ90,30 

ἀρχιϑεωρός expl. 184,10 

ἀρχέτυπον ἀναφέ- 

ἀρχικός. τὰ ἀρχιχώτερα τῶν ὄντων 320, 
18 

ἀρχοειδής. τὸ ἀ. τῆς ὑπάρξεως 25, 29 

ἀρχοειδέστεραι 316,38 ἀρχοειδέστερα 377, 
12 

ἀσκαρδαμυκχτί 311,10 
ἀσχέδαστος 51,13 

ἀσπάζειν med. (coni. περιέπειν) 476,13 

ἀσπιδοφορικχή 11,27 

ἀσπίς (Διονύσου) 488,29 

ἄσπλαγχνος (coni. ἀκοινώνητος) 94,22 

ἀστάϑμιητος 96,3. 86 (coni. τυχηρός) 229,5 

(coni. ἀόριστος) 578,25 

ἀστεῖος. τῶν ἀ. πράξεων 27,7 

ἀστήρικτος (coni. ἀβέβαιος) 272,37 

ἀστοχεῖν 290,10 

ἀστοχία 290,25 

ἀστραγαλίζειν 573,27 

ἀστράγαλος 575,13 

ἀστράτευτος (opp. στρατιώτης) 251,32 

ἀσυγχρίτως 592,2 

ἀσύμβατος 89,2 

᾿ἀσύμβλητος 433,25 
ἀσύμβολος 129,25 

ἀσυμπαϑῶς 109,25 

ἀσύμφορος 249,31 

ἀσυνήϑως 27,31 

ἄσχετος (coni. ἀχάϑεκτος) 591,28 (ῥυμή 

531,33 (νοῦς) 591,9 

ἄταφος 252,8 

ἅτε 59,12 120,17 178,19 239,16 311,19 
339,30 847,5 377,37 408,33 415,15 

435,30 

ἄτερ πόνου παντός 34,12 

ἀτεχνῶς expl. 116,5 

ἀτόπημα 417,39 

ἀτρεμίζειν 930,37 

ἄτρυτος 588,31 589,26 

avy (coni. ἔλλαμψις) 534,16 
avdéspactos 347,13 

βρίϑειν 

αὐθόρμητος 33,29 526,21 

αὐθϑυπόστατος 345,38 346,36 

αὐταρχεῖν 150,1 

αὐτενέργεια 990,21 

ay aes 139,17 αὐτεξουσίως 139,18 

ὑτεξουσιότης 390,11 

ὑτοδεσπότης 987,8 

αὐτόϑεν 152,22 205,3 (coni. ἀφ᾽ 

68,21 (coni. 

76,6 

αὐτόϑεος 287,34 

10,21 321, 33 

ξαυτοῦ) 

πίστεως ἑτέρας χωρίς) 

αὐτόπιστος 

10,6 

αὐτόπτης 219,1 

αὐτοτελής 38,29 285,18 324,13 347, 13 

387,6 391,22 404,29 

αὐτοφυής. τὰς 

ϑέσεις 602,8 αὐτοφυῶς 493,18 
eee 525,4 

φειδεῖν (tov βίου) 188,29 

ai ηνιάζειν 274,32 

ΘΗ ὦ 

α. ἀξιώματα 

τῶν πολλῶν ad. συγχατα- 

ἀφροδισιάζειν 128,1 

ἀφροδισιαστιχός 451,11 

ἀφροδίτη (τῶν ἀρρένων) 547,25 

ἀφυῶς (coni. yadvws) 379,15 

ἀφυπνίξειν 297,32 

ἀχαλίνωτος 214,0 

ἄχραντος (φῶς) 603,31 

ἀχρόνως 191,29 

βάδην (opp. ὠκέως) 480,2 

βαϑμηδόν 48,11 

βαίνειν. βεβηχώς (coni. στάσιμος) 97,30 

βαλανεῖον 902,11 

βαναυσία 184,22 

βάναυσος def. 184,23 

βάσιμος (coni. ἑδραῖος) 98,3 

Bavxts expl. 200,10 

Badxos expl. 200,8 

βαυχοπάνουργος expl. 

Badvos 184,24 

βδελύζειν 261,5 
Bévetos 487,11 

Broth 519,11 

βίωσις 310,26 

βόϑυνος 422.5 
βοιωτάρχης 165,27 166,1 

βόμιβος (ὑδάτων) 163,10 

βρίϑειν. τὰ βρίϑοντα 103,24 

405 

900,7 

(χρῶμα) 481,11 

διεξάγει β. 401,5 



628 βυϑὸν 

βυϑὸν ἀπωλείας 275,11 

βωμολόχος expl. 201,8 

γαλήνη. ἠρεμαίαν y. 53,1 

oe εἴν (= βινεῖν) 428,18 

τρις 172,15 (def.) 182,12 

Mase (coni. ἐπηρμένος) 259,7 

γειτνίασις 314,13 317,29 

γενεσιουργός 569,26 

yevety. ἐχ γ. 437,16 

γεννάδας 98,36 

ἀντέχει γενναίως 115,35 

γεωμετρία (μέρη) 209,12 

γηραιός 127: 39 382,7. 18 

γλισχρότης 118,9 

γλυχάξειν 232,36 

γνίφων 182,27 

γνώμων 29,21. 25 (coni. χανών) 23,28 

γνωριμότης 14,19 

γενναῖος. 

γνωριστιχός 367,17 

γνῶσις νοερά 208,29 

γοργός. γοργῶς ἐπαγαγών 305,31 

γοῦν igitur 97,12 118,81 252,24 namque 

190,30 205,6 vero 1,6 
γράμμα liber 257,24. 31 

γραμματική (μέρη) 269,14 

γραμμὴ ἐφ᾽ ἕν διαστατόν 75,32 

γραφή lectio codicum 482,28. 29 614,8. 12 

γυμνασιαῤχεῖν 184,12 

γυναιχῴώδης 520,23. 34 

δαιμόνιον expl. 185,20 Σωχράτους 5,16 

δαιμόνιος ᾿Αριστοτέλης 529,4 
δαίμων def. 5,14 

δαχνώδης. δαχνωδέστερον 499, 

δάνος 465,31.32 469,18 410,4 ‘197 “19. 10 
Δ  λ εν 91,20 343,16 

δαψιλής (χορηγία) 101,17 

δέ in apodosi 186,7 207,13 

δεῖν oportere. δέεται 326,27 ἐδέετο 85,15 

δεῖνα. 6 6. 378,15 τοῦ δεῖνος 158,15 

δεχάζειν 246,12 

δεχαχῶς 44,17 

δεξαμενή 545,25 

δεξιός. ἔϑεσι δεξιοῖς 160,15 

δέρρις 186,9 

δηλαδή 6. 6. 167,15 187,25 491,9. 505,23 

559,17 

I INDEX 

δηλονότι 6. c. 44,11 45,35 125,6. 9.15. 22. 
23 126,14 128,13 139,24 143,19 144,30 
145,5 147,82 153,15.19. 29 154,12 156, 
17 158,28 160,30 

δημεραστής (coni. δημοχόλαξ) 616,13 

δημιουργός (opifer mundi) 514,29 620,16 

δημογέρων 139,52 

δημοκόλαξ (coni. δημεραστής) 616,13 

On pons 
395,1 

δήπου. οὐ ὃ. 179,14 331,36 

διάγραμμα 135,10 151,26. 28.33 294,1 
ὑπογράφει τὸ ὃ. 226,50 ἐπὶ διαγράμματος 
220,91 

διάδηλος 114,16 

διαιρεῖν. διήρησε 425,26 
διαιρετιχός (ὃ, μέϑοδος) 265,92 

6. λόγον 21,18 τὴν ὃ. παροιμίαν 

δίαιτα def. διατριβὴ χαὶ διαγωγή 45,4 

διαχαής 458,39 

διάχενος 81,7 188,20 376,7 

διαχόπτειν. ὅταν τὸ εἶναι διακόπτηται 
2 

50,17 διαχοτόμενα τοῦ εἶναι 21,26 

διαχόσμιησις (οὐρανοῦ) ὅ94,20 (νοητή) 

596, LL 
διάχοσμος. ἐποπτεία τῶν νοερῶν ὃ. 603,34 

διάχρισις 143,11 

διαχριτιχός. τὸ λευχὸν ὃ. 544,26 

διαλαμβάνειν exponere 265,17 

διαλιμπάνειν 560,1 

dtakw Bay (coni. χαταντλεῖν) 480,17 (coni. 

ἐχτυφλοῦν) 503,21 

διαλογικός. διαλογικῶς (coni. ζητητιχῶς) 

401,1 
διαμαρτία 147,12 172,11.13.21.31 250,10 
διαμάχη ὅ00,8 

διάμετρος τῆς κατὰ διάμετρον συζεύξεως 

220,6 
διαμφισβητεῖν 192,13 

διανόημα 548,23 

διανόησις 568,31. 82. 94 

διαπερᾶν 114,29 

διάπλασις 256,10 

διαπονεῖν med. ὅ90.3 

διαρϑροῦν 246,20 

διάρϑρωσις 5,11 (coni. ἀνερεύνησις, ἐξέτα- 

σις) 72,31 

διασαφεῖν 231,17 

διασείειν 541,10 

διασπαράττειν τὰς ῥήσεις 559,32 

διάστασις 255,3 (coni. μάχη) 199,1 

διαστηματιχός (φωνή) 554,33 

. πὰ δ. re »-τν- 
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VERBORUM 

διαστολή 285,34. 35 354,31 

διαστρέφειν 283,14 

διάστροφος 210,9 279,33 283,10 (opp. ὁρ- 

ὃός) 84,11 
διασύρειν 186,12 372,31 384,21 
διάτασις (coni. συντονία) 561,3 

διατύπωσις (τοῦ ἀγάλματος) 72,24 

δίαυλος. τοὺς ἑπτὰ διαύλους 566,18 

διαφϑείρειν γυναῖχα 249,32 
διαχειρίζεσθαι ἑαυτόν 472,24 

διαχωρίζειν 363,37 

διδόναι concedere 104,8 ἐξαγωγήν 226,19 
εἰ --- δοίημεν 306,2 

διεγείρεσϑαι. τὸ διεγηγερμένον (coni. τὸ 

ϑυμοειδές) 193,21 

διεισδύνειν 41,25 

διέλευσις 105,26 

διεξάγειν (coni. διευϑύνειν) 4.14 (βίωσιν) 
401,5 

διεξοδιχὸς (λόγος) 554,32 

διευϑετεῖν 90,15 (coni. ἀπευϑύνειν) 374,23 

διηνεχής. ἐν ὃ. ῥύσει 102,12 

διχαιοπραγία expl. 227,36 
δίχη-. δίχην βοσχημάτων 474,2 514,31 ed- 

ρίπου 484,22 
διοδεύειν 607,31 

διοιχεία 179,8 

διπλασίων 118,26 217,32. 34 

δισχεύειν 238,25 

δισχευτής 487,31" 

dtyovoety (coni. στασιάζειν) 490,16 

δόχησις 202,14.15 446,40 (coni. φαντασία) 

483,9 
δόξα κοινή 114,11 403,39 καὶ ἔννοια 401, 

37 χαϑὸ χοινῶς ἡ ὃ. χρατεῖ 386,24 τὰς 

διαφόρους ὃ. τῶν περὶ τῆς ὀπτιχῆς φιλο- 

σοφησάντων 271,4 

δοξάζειν. δοξαστά 150,15.17 

δοξομανής 278,15 δοξομανέστατον 466, 36 
δορυάλωτος 313,22 

δορυφορεῖν 228,13 

δρᾶμα 239,16 
δρᾶν 68,23 113,33 

δρᾶσις 275,8 347,7 διὰ ὃρᾶσίν τινα τῆς 

φϑορᾶς τοῦ παντός 52,1 

δραστιχός 117,21 258,17 

δράττειν med. 72,1 δραττόμιενον ὕλης 320, 

30 
δριμεύειν 448,35 

δριμύς 190,29 

δρομικός 105,22 

εἶναι 6099 

δυσάντητος 68,9 

δυσαπαλλάχτως 140,18 

δυσαπότριπτος 128,30 (τὴν ἕξιν) 156,21 

τὰ ὃ. πάϑη τῆς ψυχῆς 180,6 δυσαποτρι- 

πτότερον 188,6 191,11 

δυσάρμοστος 128,22 

δυσμετάϑετος 96,37 (coni. στερεός) 95,25 

δυσμεταχείριστος. 

19,29 

δύσφημος 500,30 

δυσωπεῖν med. 118,8 

mS 
δυσμεταχειριστότερον 

ἐᾶν. μὴ ἐώμενος λυπεῖσϑαι 435,35 

ἐγγραφής. χατὰ τὸ ἔ. 246,1 τὸ ἐ. νόμιμον 

245,30 χατὰ νόμιμόν τε xat ἔ. 249,13 

ἐγγυητής (coni. ἐνέχυρον) 226,25 

ἐγγύς similiter 162,26 

éyxaptepety 87,6 

ἐγκαυχᾶν. ἐγχαυχωμένους τοῖς πάϑεσιν 

212.14 

ἐγκολπίζειν 619,32 

ἐγκολποῦν med. (τὴν ἀρετήν) 609, 

ἐγκύκλιος. ἐγκύχλια expl. 37,35 

τῷ 4 

ἐγχυλίειν. πρὸς ἡδονὰς ἐγκυλίονται 437,18 

ταῖς ἡδοναῖς ἐγκυλίονται 499,15 τῷ πάϑει 

ἐγχυλίεται 438,23 

ἐγρήγορσις 113,31 114,29. 32 

ἐγχαράττειν 72,26 

εἰ inseq. coniunct. 20,5 31,8 65,29 1 

264,4 283,2 302,12 339,19 355,23 
38 412,38 414,35 425,23 427, 3. : 

428,34. 35 429,8 εἰ γάρ τις ἔ 

ἐχστῇ ... καὶ οὐ πράττει 414, 

εἰδιχός (ἀρχή) 531,16 — εἰδικῶς 281,13 

εἰδοποιεῖν 19,34 186,8 

εἰδοποίησις 19,38 387,27 (coni. μόρφωσις) 

396,28 
εἰδοποιός 131,8 359,14 

εἴϑε 505,16 

εἰχασμιός 36,18 

εἰχ ῇ συγχεχύσϑαι 46,34 
εἰχός 298,8 — εἰκότως 290,8 270,22 

εἰλιχρινής 289,38 293,36 — Οεἰλιχρινῶς 

294,12. 19 
εἱμαρμένη 150,2 

εἶναι. ὄντα (def.) 42,10 --- ὅπερ ἐστὶ πράτ- 
των 145,18 ef ἦν ποιούμενος 45,6 ἔσται 

ἔχουσα 18,36 εἴη δεδειχώς 241,94. εἴη- 



630 elpxty, 

μεν ἂν εὑρόντες 10,4 εἶναι συνέχουσαν 

17,3 ἐφαρμόζον εἶναι 18,37 

εἱρχτή 590,3 

εἷρμός. καϑ' εἱρμόν 317,31 

εἴρων def. 191,19 

εἰρωνεύεσθαι 53,18 

εἰσαῦϑις 196,24 

εἰσέτι 3,1 57,23 58,26 73,9 77,31 113,20 
277,13 283,22 320,17 338,19 

εἰσοχή (coni. ἐξοχή) λίϑων 250,22 

ἑχασταχοῦ 327,30 

ἐκδέχεσθαι διδασχαλίαν 18,27 τοὺς λόγους 

18,5 
ἔχδηλος. ἐχδηλότερον 73,1 
ἔχδιψος. exdupdtepor 458,15. 38 

éxetoe. ἐνταῦϑα χἀχεῖσε 113,16 

ἐχϑεοῦσθαι 603,18 

ἐχχαγχάξειν 437,8 

ἐχχλίνειν 6. c. 161,11. 14seqq. 28 173,18 

ἔχχλισις 161,12. 13 

ἐχχόπτειν 175,27 τῆς ἐνεργείας ἐχχοπτο- 

μένου 81,18 

ἐχχρούειν 565,31 (coni. ἀπωϑεῖσϑαι) 565,32 

ἐχχυλίειν. τὸν éx σπουδαίου εἰς φαυλότητα 

ἐχχυλισϑέντα 476,18 

ἐχκχρουστιχός 457,23 

ἐχμοχλεύειν (coni. ἀφανίζειν) 524,37 

ἐχνιχᾶν 83,25 

ἐχπίπτειν. ἐχπεπτωχότος 2,13 ἐχπτωτόν 

19,22 
ἐχροφοῦν 547,19 
ἐχτιϑέναι. ἐκχτίϑεσθαι πραγματείας 1.4 
ἔχτοτε 422.5 426,25 

éxtpaynAtCery 523,28 

ἐχτροπή 3,20 

ἐχτύπωσις 22,11 

ἐχφαυλίξειν (coni. ψέγειν) 532,14 

ἐχφεύγειν. ἐχφεύξηται 306,38 

ἐχφοβεῖν 119,21 

ἐχφορά. ἡ τῶν μυστηρίων ἐ. 238,19 

ἐλεεινός (coni. ἄϑλιος) 512,20 

ἐλλάμπειν 117,4 med. 314,13 

ἔλλαμψις 918,1 (coni. αὐγή) 534,16 νοῦ 

506,4 538,28 τῆς τοῦ ϑύραϑεν ἐ. νοῦ 

580,20 
ἐλλέβορος 184,82 158,1. 2 236,14 418, 

94 sq. 

ἐμβάλλειν (ἑαυτὸν εἰς τὴν διδασχαλίαν) 

265,31 

ἐμβιβάζειν 341,36 

ἐμβρίμησις 119,21 

I INDEX 

ἔμβρυον def. 113,20 
ἐμμελῶς 9,2 

Eppecos (γνῶσις) 331,2 

Eppovos (ὀργή, coni. πολυχρόνιος) 194,28 

ἐμιπερίβολος (λόγος) 69,34 

ἐμπεριλαμβάνειν 147,21 

ἔμπληκχκτος 978,28 
ἐμπίς 480,91 
ἐμπύρευμα 320,04 

ἔμφασις (ἀληϑείας) 51,9 

ἐμφορεῖσθαι 171,9sq. 172,11 

ἐνάγειν. τῇ ἀριϑμητιχῇ ἀναλογίᾳ ἐναγομέ- 
νην 225,3 

ἐναγωνίως 14,235 
ἐναλλάξ 217,19 

ἐναλλάπτειν. 

20. τ 

ἐνάργεια 10,27 266,31 

ἐναρμόξειν 125,5 

ἐναρμόνιος (coni. σύντονος, Opp. ἀνάρμο- 

στος) --- ἐναρμονίως 9,2 

ἐνασχολεῖσθαι 39,1 598,1 

ἐνατενίζειν (εἰς τὸ κάτοπτρον) 513,13 

ἐνδελεχής (πόνος) 70,17 --- ἐνδελεχῶς 512, 

25 514,38 600,8 

ἐνδέχεσθαι. ἐνδεχόμενον absol. 201,31 
ἔνδοξος. ἐνδόξως (opp. φιλοσόφως) 597,24 

ἐνδόσιμος. τὸ τοῦ λόγου ἐνδόσιμον 2,15 

ἐνεξουσιάξειν 974,31 

ἐνέχυρον (coni. ἐγγυητής) 226,25 νόμισμα 

τῆς γρείας ἐ. 226,11 

ἐνήδεσθαι 592,4 

ἐνηχεῖσθαι 112,19 

ἔνϑεος (ζωή) 580,17 

évdewpety 94,14 281,25 

ἐνθουσιαστιχός. ἐνθουσιαστιχωτέρους 166, 

15 

évdopysts (coni. ἐπιϑυμία) 458,6. 8 

éviatos 268,30 (γνῶσις) 992,1 

évex@s 56,16 71,13 

ἐννόημια (χωρὶς ὑποστάσεως) 48,8 

évvonpatixds 41,8. ὃ 56,25 365,15. 29 — 

ἐννοηματιχῶς (opp. νοερῶς) 40,30 

ἔννοια (τοῦ λόγου) 24,2 ἀπὸ χοινῶν ἐ. 71, 

89 ἡ τῶν πολλῶν ἔ. 191,25 

ἑνοῦν ϑεῷ 4,37 408,28 

ἐνσπείρειν. 

τὰς ὀρέξεις ἐναλλαττόμενοι 

A φύσις τὰς δυνάμεις ἡμῖν 

ἐνέσπειρε 014,25 

ἔνστασις 2,15 497,6 εἰς τέλος τηρεῖ τὴν ἔ. 

115,32 
ἔνταλμια (coni. νόμος) 276,40 



VERBORUM 

ἐνταυϑοῖ 7,31 89,3 268,9 808,1 314,6 

361,3 364,15 

ἐντείνειν. ἐντετάσϑαι 201,4 

ἐντελέχεια 268,3 276,37 317,33 

ἐντελής 265,4 

ἐντέλλειν med. 1,15 391,3 

ἐντολή (Bela) 1,20 

ἐντόσϑια 459,4 

ἐντρανίζειν 512,1 

ἐντρεπτιχός 549,26 

ἐντρέχεια 91,15 97,28 343,22.25 379,25 

(coni. ὀξύτης) 132,31 

ἐντρεχής. τὸ ἐ. τῆς διανοίας 392,35 

ἔνυλος. ἐνύλως 2,20 

ἐνυπόστατος (λόγος) 40,23 41,27 

ἕνωσις πρὸς τὰ χρείττω 19,4 

ἐνωτίξζεσϑαι 26,28 

ἐξαγγελτικός 189,30 198,26 

ἑξαδάχτυλος 910,1 

ἐξαιμάτωσις 562,380 def. 545,40 844.4.0 

ἐξαίρειν (opp. συστέλλειν) 137,4 

ἐξαίρετος 71,16 χατ᾽ ἐξαίρετον 348,1 

ἐξαχρίβωσις 108,0 

ἐξαχούειν 339,22 

Ἐξξαλογοῦν. ἐξαλογοῦσϑαι 276,6 

ἐξαμαυροῦν 522,18 

ἐξάντης 258,13 

ἐξαπλοῦν 11.21.29. 18.9. 15.212.11 

ἐξαρχεῖν 210,24 

ἐξάρχειν οἰκίας 2,32 ἐν οἰκίᾳ 2,26 

ἐξεῖναι. ἐξὸν ὄν 340,13 

ἐξέτασις 209,23 

ἐξεταστιχός 254,11 

ἐξισοῦν 185,10 (coni. ἐπανορθοῦν) 241,17 

ἐξομιοιοῦν 6,35 269,27 ἑαυτοὺς τοῖς ἀϑα- 

νάτοις 591,21 

ἐξορύττειν. γάμων τε χαὶ ἀλλοτρίων ἐξο- 

ρυττομένων 274,22 

ἐξουϑενεῖν 34,33 35,15 

éEovordCetyv 35,9. 13.17 

ἐξουσιαστιχός 119,21 

ἐξοχὴ λίϑων (coni. ἐσοχή) 250,23 

ἐξωτεριχός 111,27 112,2 ἐξ. λόγους 298, 

30 

ἐπαγάλλεσθαι 503,17 

ἔπαϑλον 187,32 

ἐπαγωγικῶς 24,16 

ἐπαμφοτερίζειν 12,2 15,10 39,3 104,26 

105,4 331,28 

ἐπανακαλεῖν. ἐπαναχληϑήσεται 3,16 

ἐπαναλαμβάνειν 118,30 362,18 

ἐπιπροσϑεῖν 091 

ἐπανάληψις 69.2 

ἐπανερέσθαι 464,40 

ἐπαπειλεῖν 132,17 

ἐπαρέσκειν med. 270,16 

ἐπαφ ἡ (coni. ἐφαρμογή) 268,21 (τῆς 

διαχοσμιήσεως) 596,11 

ἐπεγείρεσϑαι 117,23 
ἐπείσαχτος 510,14 

ἐπεισέλευσις 19,94 

ἐπεισοδιώδης 119,29 

ἐπέχεινα 48,31 62,16 68,39 87,24 283,26 
284,35. 286,5 288,2.38 314,8 3184.3 

301,17 (ϑαύματος) 466,54 

ἐπέχτασις 64,20. 23 96,31 

ἐπεμβαίνειν (tats οἰχίαις) 16,12 

ἐπεξέλευσις 316,23 

ἐπεξεργασία 135,16 

ἐπεξέχεσθϑαι 271,27 τὰ χαϑέχαστα 229,11 

ἐπεξηγεῖσθϑαι 285,91 

ἐπεξιέναι τὰ χαϑέχαστα 229,15 ὁ τ 

ἀποδιδόντι ἐπεξιών 294,19 (coni. 

vat) 220,12 

ἐπηρεάζειν 419,21. 21 

ἐπιβάλλειν τὰς ὄψεις 395,10 

ἐπιβοᾶσϑαι 5,21 

ἐπιβολή. ἀμέσοις ἐπιβολαῖς καταλαμβάνων 

273,6 

ἐπήβολος 90,14 

ἐπιγηϑεῖν 590,1 

ἐπιδαψιλεύειν 91,31 118,5 

ἐπιδεχτιχός (τῶν παϑῶν) 130,26 

ἐπιδέξιος. ἐπιδεξίως βαδίζειν 65,6 

ἐπιδήλως 524,22 

ἐπιδιορϑοῦσθϑαι (sensu activo) 72,36 
ἐπιδυσφημεῖν 900,8 

émretxevecvat 313,00 

ἐπιϑολοῦν 297,31 

ἐπίχλυσις (ϑαλάττης) 167,16 

ἐπικόσμημα 98,21 

vOT, τῆς 

ῷ μὴ 
> 
δειχνύ- 

ἐπίκτητος 303,26 990,1 

ἐπιλύειν (τὴν ζήτησιν) 271,19 med. 179,17 

ἐπίλυσις 270,33 (σοφίσματος) 54,15 

ἐπίμιω μος (coni. φαῦλος) 502,6 

ἐπινήχειν med. 559,16 

ἐπινοητικός 190,29 

8,22 201,17 
ἡ περὶ τὰ ἐ. ϑεωρία 269,12 

ἐπίπαν. ὡς ἑ. 

ἐπίπεδον. 

ἐπιπειϑής (Ry) 130,18 

ἐπίπλαστος 256,10 

τέργουσιν) 487,36 

ἐπιπροσϑεῖν 292,33 

ἐπιπολαίως (6 



632 ἐπιρρέπειν 

ἐπιρρέπειν 428,16 

ἐπιρρεπής 428,19 532,15 

Ἐἐπίρροπος 33,16 

ἐπιρροφεῖν δ0 7,7 

ἐπισημαίνεσθαι 178,30 179,15 219,37 
ἐπίσης 3,4 50,7.13 473,38 

ἐπιστασία (coni. προσοχή) 308,24 
ἐπίστασις 209,23 269,380 

ἐπιστατιχός 319.0 

ἐπιστήμη def. 366,20 ἐ, ἐπιστημῶν 322, 
18 ἀρχαὶ τῶν ἐ. 321,29 

ἐπιστημονιχῶς 15,12 (opp. τεχνικῶς) 

277,32 
ἐπιστημιοῦν (coni. τεχνοῦν) 1,5 

ἐπιστροφή 119,5.19 288,19. 23 

ἐπισυμβαίνειν 530,8. 9 

ἐπισυνάγειν 6,17 

ἐπισυνάπτεσθαι 6,18 

ἐπισύνϑεσις 551.9 xar ἐπ. 553,6 

ἐπισύρειν med. 491,18 

ἐπισφραγίζειν 91,28 
ἐπιταγή 612,5 (coni. χέλευσμα) 369,9 τὴν 

τοῦ ἀγαθοῦ ἐ. 257,29 

ἐπίτασις 254,36 278,4 

ἐπιταχύνειν 190,21 

ἐπιτερπής 86,2 

ἐπίτευξις (opp. ἀποφυγή) 307,3 

ἐπίτηδες 37,33 42,31 50,381 54,35 

ἐπιτίμησις def. 119,21 

ἐπιτρέχειν (coni. dubdzetv) 539,19 

ἐπιτροπεία 580,18 583,24 

ἐπιφημίζειν 95,18 479,32 

ἐπιχειρεῖν εἴς τι 251,19 

ἐπιχείρησις 125,11.18 128,21,28 132,27 

213,5 259,1. 10 
ἐπιψηφίζεσθαι 153,1.2 

ἐποιστιχός. τὰ ϑανάτου ἐπ. 161,30 

ἐποπτεία τῶν νοερῶν διαχόσμων 603,34 

ἐποπτιχός. ἐποπτιχώτατος 48,12 

ἔπος. ἔπη (versus Homerici) 139,20 (libri 

Aristotelici) 37,33 — οὐδὲν πρὸς ἔπος 

159,16 

ἐρασιχρήματος 418,8 

ἐράσμιος 915,15 559,8 

ἔργον. πρὸ ἔργου expl. 156,7 
ἐρημοπολεῖν 1,10 

ἑσπέριος. τὰ & ἔϑνη (ϑυμοειδῆ) 166, 

ἐσύστερον 375,13 

ἑτερότης 2,20 

ἑτερότροπος 295,30 

ἑτοιμάξειν med. 808,9 

I INDEX 

ἐτυμολογεῖν 909,1 

εὐαρέστως (ϑεῷ ζῆν) 4,2 

εὐβουλία def. 334,13 

εὐγνώμων (coni. σπουδαῖος) 514,1 

εὔδηλος. εὐδηλότερα 377,24 

εὐδαιμόνησις 91,27 

εὔειχτος 19,26 

εὐεχτιχός 253,29 

εὐέλεγκτος 199,32 

εὐεμπτωσία 193,31 

εὐετηρία. τὴν ἔξωϑεν εὐ. 96,15 
εὐθύγραμμος. εὐϑυγράμμων σχημάτων 

(dist. περιφερογράμμων) 271,6.9 

εὐθϑετεῖν 85,11 

εὐδημοσύνη 542,34 590,3 

evdyvety 92,7.19 100,16 
εὐθϑυβολεῖν 359,21 

εὐθυβόλως 359,26 

εὔκαιρος. edxatpdtepov 38,13 

εὐχατέργαστος 149,2 

εὐχύλιστος 470,34 

εὐμαρής. εὐμαρέστερον 549,14. 18 

εὐμεταχειρίστως 343,33 

εὐνοιχῶς 480,14 

εὐνομεῖσθαι 7,8 

εὐνοῦχος 10,10. 11.15 

εὐοδεῖν. πρὸς ϑεοῦ εὐοδούμεϑα 88,3 

εὐόδωσις 388,16 389,65 
εὐξύνετος 370,21 

εὔριπος 484,22 

εὐστάϑεια 169,32 (coni. εὐταξία) 209,10 

εὔτονος (coni. καρτερικός) 388,13 

εὔτριχος 65,6 

εὐφημία 186,1 

εὔφορος. εὐφόρως φέρειν 98,34 

εὐφυής. εὐφυῶς 107,19 298,4 
εὐφυΐα 65,1 

εὔχροια 988,19 

εὔωνος. εὐώνως 169,2 

ἐφαρμιογή (οοπὶ. ἐπαφή) 268,21 

ἐφερμηνεύειν 28,15 

ἐφερμηνευτιχός 101,20 531,4 

ἐφιέναι. ἐφετωτέρῳ 80,5 

ἐχέφρων 33,23 52,34 268,30 

ζῆν def. 561,13 

ζητητικός. ζητητιχῶς (coni. διαλογικῶς) 

401,1 

ζοφώδης (εἱρχτή) 550,3 

-ν»:-- 



VERBORUM 

ζυγόν. ζυγῷ δουλείας ὑποπεσόντων 92,10 
ζυγοστατεῖν 14,15 

ζωή (ἔνϑεος) 580,17 (νοερά) 564,14 571,24 
572,20 578,13. 29 579,31 582,18 al. 

Ewp.ds. ζωμῷ ζῆν 181,25 

ζῷον def. 561,14 
ζῴώπυρον. τὸ τῆς γνώσεως ζ. 320,32 

ζωτιχός. ταῖς ζωτικαῖς ὀρέξεσι 97,24 

ζῳ ώδης (ἡδονή) 538,13 

ἡβάσκειν 349,9 

ἤγουν 16,26 17,11 18,28 22,24 29,9 32,32 
36,32 41,7 33,24.25 39,8 60,16 75,35 
77,15. 30 78,2 85,9 88,25 90,27 96,24 
118,26 260,34 261,17 264,20 270,30 
277,3. 34.38 279,11 281,4 285,14. 15 al. 

ἡδυπαϑής. of τὸν 7. βίον ἀγαϑὸν τιϑέμενοι 

274,36 
ἥλιος φαίνεται μὲν ποδιαῖος, πολλαπλασίων 

ὧν τῆς γῆς 483,12 

ἡμιχύκλιος (χαλιά) 506,9 

ἡνίκα (ἴσχωσί τι) 498,1 

ἡνοῦν 84,25 

ἠρέμια πλήττειν (opp. σφοδρῶς) 238,22 
ἠρεμαῖος. ἡ. γαλήνη 53,1 

ἠρεμία. ἠρεμίαι (coni. ἀπάϑειαι) 191,4 
ἥρως def. 92,15 

ἥσυχος 136,29. 30 

ἤτοι passim. ἤτοι---ἤ 150,13 164,14 194, 

25 232,27 ἤτοι--- ἤτοι 18,40 ἀλλ᾽ ἤτοι 
254,26 

ϑανάσιμος 238,21 

ϑανατηφόρος (ἐλλέβορος) 418,34 

θαρρεῖν. Yappodvtws 289,0 

ϑαρσαλέος 310,19 

ϑέα (κάλλους) 488,0 
ϑεάρεστος. τὸν ὃ. ϑάνατον 35,34 

ϑεήλατος (πῦρ) 277,10 

ϑεῖος. τὸ ϑεῖον 597,20. 85 600,7 603, 

11.14.32 οὐδὲ τὸ 9. βουλευτιχόν 

150,8 

ϑεμέλιος 117,27 ὡς ἀπὸ ὃ. χαὶ ῥίζης τινὸς 

ἀρχόμενος 72,20 

ϑεμιτός 410,26 418,1 

ϑεόϑεν 109.8 

ϑεολογία Ββρ,19 595,27 (πρώτη φιλοσοφία) 

322,12 

“τ 

ἱππαΐεσϑαι 633 

θεολόγος 324,33 595,25 
σόφος) 323,23 

Beds. ὅπερ ὁ ὃ. χορηγεῖ 257,8 τῆς πρὸς 
ϑεὸν ἀφεστηχότες ἐλπίδος 258,29 ϑεοῦ 

διδόντος 265,30 ϑεοῦ τῶν λόγων προΐστα- 
μένου 257,9 

εἶναι 

e ~ “- 

(6 πρῶτος φιλο- 

παρὰ τῷ ted φαμεν μηδὲν 

τῶν μελλόντων πραγμάτων μηδὲ 

ἐνδεχόμενον 208,21 

ϑεόσδοτος 87,23 88,20 

θεοσεβής 250,8 

ϑεότης 287,32. 33. 37 

ϑεοῦν. εἶναι ἅμα ϑεούμενον xal ϑεότητα 

287,37 
ϑεουργικός 109,20 

ϑεοφιλής def. 603,8 
ϑέρμανσις 486,33 

ϑέσις παράδοξος 37,28 

ϑηλυμανής 88,20 

ϑηλυμανία. τὸ πρὸς ὃ. ἀκόρεστον 274,23 
ϑήρα (χέρδους) 118,25 (δόξης 

199,29 

θιγγάνειν 381,18 
ϑλιβερός (coni. ἐπίπονος) 309,23 

ϑλίβεσθϑαι (coni. πονεῖν) 87,7 

ϑνῆσις 86,19 

ϑνητοειδής 60,3 τὸ ὃ. σῶμα 6,16 

χαϑ' ἡμᾶς ὃ. φύσεως 284,20 
ϑολοῦν 279,15 

ϑορυβεῖν. οὐ χρὴ ϑ. 304,34 
ϑρησχεία 272,11 
ϑυμός def. 136,25 166,8 194,17 259, 

32 347,25. 31 φυλάττουσι tov ὃ. 194, 

17 

ϑύραϑεν (opp. xa? ἡμᾶς) 3,36 

ϑυραῖος 21,9 39,2 85,9 96,9 

ἢ κέρδους) 

a «5 wy 

nes def. 73,15 

ιάζειν 131,10 

διοπραγία 254, 24 

os. ἰδιαίτατον 13,7 

wpa 399,28 τὰ ἐκ φύσεως ἑπόμενα ταῖς oc es 

ψυχαῖς i. 396,15 

ἰδιώτης def. 601,23 

ἱδρύειν. ἱδρῦσϑαι Χαρίτων ἱερόν 223, 36 

ἱεροσυλᾶν 218,20. 27 

ἱερόσυλος 188,2 567,38 

ἱκτεριᾶν 547,15 

ἱμαντοπαιχτική 10,17 16,9 

ἵν δαλμια (coni. ὁμοίωμα) 600,13 

ἱππάζεσϑαι 11,22. 29 12,25 



634 inmodpauta 

ἱπποδραμιία 566,15 

ἵππος def. 347,17 

ἴσησι 354,7. 8 

ἰσοδυναμεῖν 998,6 
ἰσομέτρως 54,22 

ἰσόπλευρος 119,7 

ἰσοσϑενής 524,4 

ἰσοταχής 541,21 

ἰσχυροποιεῖν 384,24 445, 11 

itytixds 135,27 

χαγχάζειν 437,10. 13 

χαϑαίρεσις. ἐπὶ τυράννου χαϑαιρέσει 142, 

i 

χαϑάπτειν med. 29,31 129,33 

χαϑαρός. χαϑαρῶς (coni. ἀχιβδήλως) 467,18 

χάϑαρσις 494,38 

χάϑετος 73,36 74,7 269,35 322,17. 19. 

24. 36 

χαϑηγεμιών (coni. διδάσκαλος) 467, 22 

χαϑολιχός. χαϑολιχώτερον (Opp. μεριχώ- 

τερον) 20,13 353,21 801,4 

χαϑομιηρίξειν 268,33 

χαϑομιλεῖν. τῶν κχαϑωμιλημένων ἐστί 

558,9 
χαϑόσον 202,22 x.—x. 207,11 x. pév— 

χ. δέ 240,2 

χαϑότι 186,3 

χαϑυποδύεσθϑαι 372,27 

χαϑυπουργεῖν 387,8 

χαί. χἂν δὲ χαὶ λέγῃ 998,25 χἂν xat ἀναι- 

σϑητῇ 459,35 
χαινοπονεῖν 158,13 159, 32 

xatvotopety 136,27. 32. 33 

χαιρός def. 44,33 ἐν xatpots opportune 

179,15 
χαχόβουλος 313,25 

χαχός. χαχιώτερον 433,41 

χαχοσύνετος 368,31 

χαχοτεχνία (dist. ματαιοτεχνία) 10,16 

χαχουχία 46,25 

xaxwttx0s 505,19 

χαλιά (ἡμικύχλιος) 506, 9 

χαλλίπαις 92,8 

χαλλονή 17,21 98,23 256,12 

ότης) 554,31 

χαλλύνειν 3,1 55,33 98,24 

χαλλωπίξειν 256,5 

(coni. wpat- 

χάλυμιμια (τῆς ἀγνοίας) 25,31 297,38 

* 

I INDEX 

zavoviCery (coni. παραμετρεῖν) 128,15 

κανών (coni. μέτρον) 3,18 (coni. κριτήριον) 

154,6 
χάρβων 428,13. 29 

χάρος (τῆς ἐμπαϑείας) 25,31 

χαροῦν. χαροῦται ὁ νοῦς 422,19 χεχαρω- 

μένοι ὑπὸ τῶν ἀφροδισίων 420,7 

χαρπογόνος. δένδρου ἀρετὴν χ. 114,21 

χατά,. ὁ γὰρ ἄρχων πλέον τι κατὰ τὸν πο- 

λίτην ἐστί. 223, 10 

χαταβάλλειν τὴν σπουδήν 263,26 τοὺς 

λογισμούς 384,26 x. ὅπερ 6 ϑεὸς χορηγεῖ 
251, ὃ 

τὴν πᾶσαν χαταβαλλομ. 

37 

τῆς τέχνης περὶ τὰ ἐνδεχόμενα ε 

évyns σπουδήν 291, 

χατάγνωσις 181,13 

χαταγοητεύειν 139,33 

χαταγραφὴ τῶν χύχλων 355, 23 

χαταδαρθϑάνειν 258,12 297,33 

χαταδυναστεύειν 454, 22 

χατάδυσις 328,4 

χαταϑύμιος 259,38 

χαταχάμπτειν 256,25 

LATAXOVELY τοῦ χιϑαρῳδοῦντος 565,38 

καταχρημνίζειν εἰς βυϑὸν ἀπωλείας 275, 
11 

xataxuptedvety 63,10 310,29 

χαταχυρίευσις 119,24 

χατάχτησὶς 27,29 

χαταχώχιμος def. 605,34 (ταῖς ἀρεταῖς) 

506, 24 

χατάλληλος 16,5 ---χαταλλήλως 38,10 
χατάλυμα 7,15 

χαταμέμφεσθαι 23,25 

χαταμερίξειν 263,32 

χατανεύειν πρὸς τὰ χείρω 275, 35 

χατάνευσις 23,2 πρὸς ta πάϑη 274,3 

χατανόησις 371,28 

χαταντᾶν 4,31 60,29 82,15 301,34 (es 

εὐδαιμονίαν) 385, 2 

χαταντλεῖν. ἀμέτροις πάϑεσι χαταντλού- 

μενον 480,10 

χαταπέλτης 298,20 

χαταρᾶσϑαι 142,28 

χαταρριπτεῖν 105,33 

χαταρρυπαίνειν 484.20 

χατασχεύασμα 262,22 

χατασχευαστιχός 19,10 75,34 405,15 

495,10 
χατασμικχρίζειν 496,15 

χατάστημα 99,17 



VERBORUM 

χατασύρειν 26,29 90,16 92,2 260,12 τῇ 

πρὸς τὸ γεῖρον χατασύρεσϑαι προσπαϑείᾳ 
120, 11 

χατασφηνοῦν 132,21 

χατάσγεσις 584,20 

χατατείνειν (tov λόγον) 161,5 204,18 

χατατομιἡ (coni. σχίσις) 522,16 
xatatpéyety 380, 14 

χατατρίβειν (πλείω χρόνον) 362, 10 

χαταυγάζειν 554,29 

χαταφανής 593,23 

χατάφορος 174,11 

χατάφωρος 191,8 

χαταχραίνειν 310,34 
χαταχρῆσθϑαι 392,31 618,8 

χαταχρηστιχῶς 459,17 
χατεπιχειρεῖν O1,21 

χατέχειν τὸν ϑυμόν 194,13 

194,9 

χατήχησις 25,30 

τὴν ὀργήν 

χατεργαστικχός 127,28 

χατονομάξειν 265,18 

χατορϑοῦν 18,1 344ᾳ. (τὸ ἀγαθόν) 17,18 

χατόρϑωσις 27,13 (ἐν βίῳ) 11,898 ἡ. x. 

χαὶ τὸ εὖ 65,28 (tod ἀγαϑοῦ) 17,20 

χατωφέρεια 60,3 

χαχεχτεῖν 446,25 

χαχλάξω 447,41 448,2. ὃ 

χέγχρος ὅ80,2 5644. 

χέλευσμια (coni. ἐπιταγή) 909,9 

χέντρον (τοῦ κύχλου) 184,19 οἷον χ. τῆς 
λογιχῆς ψυχῆς 517,16 

χῆδος. χήδη εἰσὶ τὰ πρὸ τοῦ γάμους συναλ- 

λάγματα 473,19 

χηλίς (τῶν παϑῶν) 24,26 

χηροπλάστης 19,26 

χηροπλαστιχή 19,24 

χιϑάρισις 468,16 

χιϑαρῳδία 468,35 
χίμβιξ 182,26 

κίναιδος 53,33 

χινεῖν γέλωτα 201,13 

χίσσηρις 145,10 

κλῆσις 55,4 109,10 

κχλόπιμος 35,32 

χλύδων (τῶν παϑῶν) 53,2 

χνώδαλον 300,20 

χοινοποιεῖν τὸν λόγον 242,2 

χοίτη. τὴν ὁμόζυγον x. 128,2 
χόλασις (dist. τιμωρία) 198,2 

χομιδῇ 180,5 

λάτρις 635 

χοπιᾶν 559,20 

χόπτειν τὰς ἑαυτοῦ τρίχας 428,8 

χόραξ. τοὺς xad’ ἡμᾶς x. 587,20 
χορμός 152,19 

κόρος. κόρον λαβεῖν 581,27 σχῶμεν 581,30 

ὑπὲρ χόρον 423,25 431,7.9 432,30. 81 

(coni. ὑπερβολιχῶς) 435,7 

χορυφαῖος. χορυφαιότατον 34,24 291,32 

κόσμος. ἐν τῷ παρόντι χόσμῳ 4,28 

χρατεῖν. ἡἣ δόξα x. 386,24 

χρατὴρ Ἄρεως 488,28 
χρεωφαγεῖν 427,30 

χρημνός. KATA χρημνοῦ ἑαυτὸν ἀφείς | 

κρηπίς (coni. ϑεμέλιον καὶ βάσις) 258,1 

χριτήριον (coni. χανών) 154,6 

χροτεῖν. ναυμαχίαν χροτῆσαι 85,16 

χτᾶσϑαι passive 56,29 86,27 88,21 279,15 

387, 10 

χτήτωρ 910,10 

χτυπεῖν. χἂν μῦς χτυπήσῃ 429,6 

χυβευτής 188,8 

χῦδος 501,92 

χύησις 499,27. 28. 29 

χύχλος def. 346,26 

χυχλοφορία' 592,31 

κυχλοφοριχός. τῶν χ. σωμάτων 330, 1 

χυμινοπρίστης 182,27 

χυοφορεῖν 118,20 

χυριεύειν 115,35 

χυρίευσις 59,23 

χύριος. κυριώτερον εἰπεῖν 229,6 

χυριότης 981,9 389,26 

χῦρος 218,1 309,35 

χυροῦν. τὰ διὰ ψηφισμάτων χυρούμενα 

233, 11 

χύφων 26,13 

χωμῳδοποιός 197, 1 

χώπη 290,35 δοξάζειν τὴν ἐν ty ὕδατι x. 

χεχλασμένην 307,10 

λαγνεία 170,30 171,20 

def. 182,7 

τὴν ὑπόστασιν ἔλαχεν 370,6 

λάγνος 172,18 
λαγχάνειν. 

λαϑραῖος 215,28 — λαϑραίως 215,33 

λαίμαργος 478,9 def. 182,12 

λαιμός 171,19 

λαπάσσειν (γαστέρα) 618,34 

λατρεύειν 290,1 
λάτρις (coni. ὑπηρέτης) 290,0, 8 



636 λειότης 

λειότης τῆς ἡδονῆς 309,20 
λέξις (= vox Aristot.) 129,29 225,6. 7 

243,18 244,2 265,30 258,28 313,29 al. 
λεπτομερής (ἀπόδειξις expl.) 22,13 (coni. - 

ἀχριβής, Opp. παχυμερής) 21,19 — λεπ- 

topepws 261,20 

λεπτός. ἡ λεπτὴ δίαιτα 149,2 

λεύκανσις 486, 30. 88 

λήρημα 212,24 

λῃστήριον (συνιστᾶν) 179,32 

λιϑττις (νόσος) 423,26 

λιϑοξόος (Phidias) 319,16 
λιμβός def. 182,9 

λιμώττειν 583,33 

λιχμᾶν 201,9 

λιχνεία 170,31 171,20 

λιχνεύεσϑαι. ἐλιχνεύϑη med. 297,26 
λίχνος 201,8 

hoytxebecdar 68,19. 23. 31 117,10 401,10 

ς) 389,23 

19. 

λογιχευϑεῖσαι (ὀρέξει 

λογοϑετεῖσϑαι 355,34 

λ. 21,13 διεξοδιχός 554,32 

ἐμπερίβολος 69,34 ἐνυπόστατος 40, 23 

41,27 προφοριχός 519,19 τὸ τοῦ A. ἐν- 

5 fa oo > ra 

Λογος. οημ δὴ 

δόσιμον 2,15 ὁ A. αἱρεῖ 193,23 

λόγχη 146,11 

λογχοῦν 145,10 146,12 236,17 
houralectdar 448,23. 24 

λοιπὸς ἄλλος 586,35 λοιπὴν ἄλλην χτῆσιν 

603,1 --- λοιπόν 258,24 274,11 

λοξεύειν. τῇ λελοξευμένῃ γραμμῇ 995,9 

λόξωσις 322,32 
λοχᾶν 201,9 

λύειν τὴν ἀντίϑεσιν 50,1 57,10 

λυμαντήρ 617,29 

λωποδύτης 189,1 

μαγνῆτις 981,23 

υαϑητεύειν 289,5 

μακχαρισμιός 99,11 

μαλάσσειν 960,31 

μᾶλλον inseq. compar. 168,22 191,13 

208,13 433,41 494,1 485,30 444,25 
499, 6 

μαντιχὴ τέχνη def. 402,0 μ. στοχαστιχὴ 
τέχνη 36,19 

papatpov 506,7 

μάργαρος 185,19 256,15 

ναργότης 182,13 

I INDEX 

μαρτύριον ποιεῖται 129,4 

μαστίγωσις 472,26 

ματαιοπονεῖν 968,21] 

ματαιοτεχνία (dist. καχοτεχνία) 10,16 16,6 

μεγαλεῖος. μεγαλεῖόν τι 181,21 τὸ p. τοῦ 
ἔργου 183,24 188,2 

μεϑεχτός. μεϑεχτῶς ἔχειν ϑεότητα 287, 
30 

μέϑεξις. χατὰ μέϑεξιν 4,36 (opp. xab? 
ὕπαρξιν) 303,18 

μειονεχτεῖν 214,5 

μειονεξία 213,31 
μελανία 481,2 

μέλησις 97,28 

μέντοι e.g. 185,17 189,10 202,29 219,9 

οὗ μ. 180,1 οὐ p. χαί 239,36 
μερικός. μεριχώτερον (coni. χαϑολικώτερον) 

20,18 

μερισμός 296, 26 

νεσιτεύειν 218,8 276,30 

μετάχλισις (τύχης) 91,19 

νετάμελος. p. λαμβάνειν 582,34 

μεταπείϑειν 194,19 

μετάπτωσις. ἐν ταῖς τῶν τυχῶν μ. 97,16 

μεταφορά 488,21. 8 xata μ. 254,23 

μεταχειρίζεσθαι 259,19 

μεταχείρισις 260,29 266,33 

μεταχρηστιχῶς 461,15 

μετέλευσις 27,7 341,23. 26 814,4 

μετέχειν. μετεχόντως 215,6. 22 

μετριοπάϑεια 4,29 

μέτρον (coni. χανών) 38,18 

νηδαμινός 468,92 

ν»ηδέ-- μηδέ 179,18 

μηκύνειν 501,30 

"ἦν. ἀλλὰ μ. 209,4.13 253,12 355,17 

χαὶ μι. 97,3 383,7 χαὶ p. οὐχ 289,19 

ob p. 17,22 148,2 156,22 101. 19:15 
162,20 166,20 181,29 239,6 353, 22 

609,18 οὐ μ. ἀλλὰ καί 11,23 68,9 οὐ 
pw. ye 254,10 οὐ μ. γε χαί 253,37 οὐ 

μ. δὲ χαὶ 12,21 οὐ μ. ἤδη 147,4 οὐ 

p. ἤδη χαί 236,30 οὐ p. xat 98,12 

237,34 243,37 364,24 οὐ p. οὐδ᾽ 262, 
96 οὔτε-- οὔτε μ. 46,3 288,32 367,31 

μηνίειν 194,18 

μήτρα 117,23 

untpoxtovety 142,25 

μιαιφονία 588, 1 

μιαιφόνος O87, d1 

μιχροχλέπτης 180,29 

ἕ 
} 
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μικρολόγος 182,29 (coni. ἀχριβής) 185, 

10 
μίμημα (vod) 289,6 
μνᾶσϑαι. μνώμενοί τι μεῖζον 187,4 

μολιβδίς 14,8 ΄ 

μολύνειν 161,16 
μονάς 216,84 σωρεία μονάδων 346,31 

μονή 21,21 τῇ Bela προνοίᾳ καὶ p. 7,11 

μονία (coni. ἀναχώρησις) 35,36 

μονομαχία 180,10 

μόριον def. 383,28 

μόρφωσις (coni. εἰδοποίησις) 396,28 

μορφωτιχός 399,6 

μουσικός (ζῷον) 598,36 

μοῦτλον 552,1 

μυριόλεκτος δῦ8,11 

νυριοστός 536, 1 544. 

μῦς 163,10 
μυστήριον. ἡ τῶν μ. ἐχφορά 298,19 

μῶμος (coni. σπῖλος) 284,13 

μῶνυξ 481,22 

ὃ ν. ἄνϑρωπος 10,9. 11.14 
μέχρι τῆς τελευταίας ν. 4,33 

νεχρός. 

νέχρωσις. 

νεμεσητιχός 138,13 

νέμεσις def. 204,14 

νεολαία 617,29 

νέφος. σαρκιχὸν ν. 34,27 

νεφρῖτις 423,26 429,35 

νοερός (γνῶσις) 268,29 (ζωή) 564,14 571, 

24 572,20 578,13. 23 579,31 582,18 al. 
— νοερῶς ἐνεργεῖν 578,34 Civ 582,37 

586,8 (opp. ἐννοηματιχῶς) 40,30 

νόησις. περὶ λόγους καὶ νοήσεις 257,4 

νομιή. τὴν τῶν χοινῶν ν. 198,20 

νόμισις (coni. ὑπόληψις) 20,10 

νόμισμα τῆς χρείας ἐνέχυρον 220,10 

νομοφύλαξ 607,21 

νοοειδῆς 4,36 — νοοειδῶς 315,35 

νόσημα (ὁμοιομερὲς ἢ ὀργανιχόν) 618, 28 

νουϑέτησις def. 119,20 

γοῦς. v. πραχτιχός 97,23 

538,28 νοῦ τις αὐγὴ χαὶ ἔλλαμψις 534, 

16 τοῦ παρὰ ᾿Δριστοτέλους ϑύραϑεν νοῦ 

580,20 
νωϑρία 362, 12 

ἔλλαμψις νοῦ 

ὀξύτης 681 

gevoboyety 519,30 601,26 

ξένος def. 519,30 

ὄγκος 591,30. 33 

δηγία 325,3 

ὃ ῶ. oO οντοφυεῖν 149,25 

ὁδοποιητιχός 7.13 

ὄζειν. ὀδωδέναι 59,16 

οἶνος Χιώτης 449,10 

οἰνόφλυξ 182,1 
οἱονεί 127,33 253,34 254,11 263,35 

οἷος. οἷον ὡς 73,14 

ὀχνηρία 384,21 

ὀλέϑριον 16,14 

ὀλιγομαϑής 256,24 
ὁλιχωτάτῳ 13,8 

ὁλοκληρία τοῦ λόγου 23,32 

τητος 59,13 

δὁλιχός. 

τῆς μαχαριό- 

ὁλόχληρος {1,9 ἔθνη 6. 272,11 ἐξ ὁ. 

ἀχοῦσαι 430, 14. 29 ef. 33 
ὁλοσχερής. ὁλοσχερέστερον 265,14 ὁλο- 

σχερέστερον παραδίδωσιν ὅ,10 — Οὅλο- 
σχερῶς 263,24 (coni. παχυμερῶς) 21,19 

ὄμιμια τῇ γενέσει ϑολούμενον 219,24 

ὀμματοῦν. ὀμμάτωνται αἱ ψυχαί 397,24 

ὁμογενής 265,13 

ὁμογνωμονεῖν 485,16 

ὁμοδοξεῖν 490,4. ὃ 

τὴν ὁ. κοίτην 128,2 

(opp. ὀργανι- 
ὁμόξυγος. 

ὁμοιομερής 215,18 253,31 

χός) 618,28 

ὁμοιότροπος 809,12 

ὁμοίωσις (πρὸς ϑεόν) 591,23 

ὁμόλογος 90,94 

ὁμοπολίτης 414,18 

ὁμόσε ἰέναι 166,6 χωρεῖν 99,25 102,9 

10τ,0 
ὁμοταγής 48,26. 88 49,5 367,2 — Οὁμο- 

ταγῶς 42,26 

ὁμοφυής 539,24 

ὀνειροπολεῖν 538, 13 

ὀνομιαστόν 288,31 

ὀντότης 13,7.9 268,20 289, 26.27 292,33 

294, 21 

ὀξίνης (οἶνος) 449, 12 

ὀξυκίνητος 189, 25 

ὀξυπείνης def. 182,9 

ὀξὺς (= Arist. ταχὺς) 430,10 

ὀξύτης (coni. ἐντρέχεια) 132,351 



638 ὀξύχολος 

ὀξύχολος 194,32 

ὁπηνίκα 3,19 92,27 324,32 479,3 516, 

éxtixy 211,4 

ὁπωσδηποτοῦν 23,3 
£ 6T WG 

yal 377,33 Ge 19,21 296, 

14 338,5 339,33 ἰδού 53,20 84,16 288,1 

6pyavixds. τὰ ὁ. μόρια 243, 23 

ὀργή. ἀποδιδόναι τὴν ὁ. 194,10 χατέχειν 

t. ὃ. 194,9 χρύπτειν τὴν 6. 194. 14 

ὀργὴ ὄρεξις ἀντιλυπήσεως 432,14 

ὀργίλος def. 194,8 
ὀρειβατεῖν 7,9 

ὀρϑογώνιος. τὸ 6. τρίγωνον 269,37 

ὀρϑοδοξαστιχός 289,1 356,35 

ὀρϑοδοξεῖν περὶ τὰ τέλη 594,35 

ὁρμίσχος 250,9 

ὄρτυξ 112,24 

ὁσιότης def. 341,28 

Otay. ὅταν δέοι 379,31 

278,25 292,25 

οὐδαμινός 104,9 οὐδαμινός (coni. μικρός) 

414,2 
οὐσιότης 48,1 

οὐσιώδης 299,16 800,2 364,380 (λόγος) 

29,4 — οὐσιωδῶς 84,2 299,34 514,9 

ὄφις 506,7 

ὀχευτιχός 433, ] 

ὅταν εἴη. 269,35 

τῶν οὐ. λυπῶν 437, 20 

ὄχλησις τῶν παϑῶν 294,29 

ὀχυρότης 940,98 

ὀψοφαγεῖν 175,34 
ὀψοφάγος def. 182,9 

πάγιος 150,17 

παγίς 132,24 

παγχρατιάξειν 146,20 

παϑαίνειν 259,15 

πάϑησις (opp. ποίησις) 498,8 

πάϑος def. 180,19 

παιδαγωγεῖν 169,352 

παιδόϑεν 428,18 

πάλαι. παρὰ τοῖς π. σοφοῖς 4,20 

παλιλλογεῖν 592,21 

παναίσχης 80,9 

πανάριστος 477,10 

πανουργία (dist. χαυνότης) 187,6 (opp. 

φρόνησις) 394,16 

I INDEX 

παντέλειος 556,15 

παρά. ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος παρὰ τὸ δίχαιον 

249,8 

παραβολή. ex π. 81,19 

mapdBuatos. ἐν π. 71,26 

παράγειν. παρῆξεν 276,24 

παραϑήγειν 985,2 

παράϑηξις τῆς ἀρετῆς 513,13 

παραίτιος 218,84 

παραχερδαίνειν 926,52 

παράχλησις def. 119,22 

παραλύειν. 

201,4 

παραμετρεῖν 27,6 (coni. χανονίζειν) 128,15 

παραμιγνύναι 264,6 

τοῦ οἰχείου παραλύεται τόνου 

παραμιόνιμιος 89,21 

παραμυϑία. π. πρὸς πίστωσιν 10,5 

παράξενος (coni. ϑαυμαστός) 419,24 

παραπέμπειν differre 38,12 108,5 

παραπέτασμα 186,9 

παραπλήρωμα 80,13 

παράρτυμα 83,11 

παράστασις (coni. δήλωσις) 19,1 

παρασύρειν. παρασυρεὶς ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας 

418,21 
παρασφάλλεσϑαι 3,21 

παρατάττειν 108, 18. 25 

παρατήρημα 204,1 363,26 364,5 

παρατήρησις 71,20 

παραφέρειν 110,12 

παραφορά 116,6 

παραφυάς expl. 49,29 

παραχρῆσϑαι (τῇ χλήσει) 392,33 

παραχωρεῖν 255,13 

παρεισάγειν 289,21 

παρεισφέρειν 810,14 

παρεχβατικός. παρεχβατιχώτερον 7,12 

παρεχχλίνειν (coni. παραιτεῖσϑαι) 139,33 

παρέλκειν 266,32 

παρεμβάλλειν 34,2 518,36 

παρεμποδίζειν 97,26 

mapecayety (tov λόγον) 29,29 

παρέπεσθϑαι 65,4 142,1 

πάρεσις THY μορίων τοῦ σώματος 116,7.9 

παρήκειν 322,15 

παρῆλιξ 127,32 

παρό 405,17 436,7.8 438,10 442,17 460,24 

πάροδος 186,15 

παροιμία (γλυχὺς ἀπείρῳ πόλεμος) 167,20 

— 186,8 210,15 τὴν δημώδη π. 888,1 

παροτρύνειν (opp. ἐμποδίζειν) 451,1 
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παρουσιάζειν (tov λόγον) 438, 6 

παρυπόστασις 89,13 

παρωνύμως 250,5 366,6 

πᾶς. ἐπὶ τοῦ διὰ πασῶν xal δὶς διὰ πασῶν 

118,26 
πατραλοίας 373,27 

παύειν. ἃ πέπαυμαι λέγων 538, 22 

παχυμιερῶς (coni. ὁλοσχερῶς) 21,19 (coni. 

συγχεχυμένως) 261,22 

πεδινός 165,25 

πειϑάρχησις 118,10 

πειϑήνιος. 

261,7 
πειῦ ὦ. ἔχει τινὰ π. 562,21 

πενταδάχτυλος 961,81 376,1 481,23 

περαίτερος. περαιτέρω 263,19 288,80 

περίγειον 289,16 ᾿ 

περιγραφή expl. 72,10 (coni. τύπος) 126,9 
περιδέραιον 250,9 ᾿ 

περιέλκειν. τὸν ὑπὸ τῶν ἀλόγων παϑῶν 
περιελχόμενον 578, 94 

περιέπειν (coni. ἀσπάζεσθαι) 476,13 

περίεργος. περιεργότερον ἅπτεται 145, 26 

περιϑεῖν 47,10 

περίϑετος. π. χρώματα 280,8 
τυπωτιχὴν π. 14,32 

πειϑηνίως (coni. ὑπειχτιχῶς) 

περίληψις. 

περινοεῖν. περινενοημένως 510,27 

περιουσία. ἐχ π. ἐπάγει 387,34 
πέριξ 380,14 

περιπίπτειν τῷ ἀχοντίῳ 238,5 

περίπτωσις 88,13 

περισπούδαστος 251,1 

περισσάρτιος 992,22 

περίστασις 168,27 

περιστατιχός (dist. προηγούμενος) 230,34 

περιστερά 291,14. 1 

περιφέρεια 134,19 

περιφέρειν (ἀντίϑεσιν) 56,31 

περιφερόγραμμος. περιφερογράμμων (σχη- 
μάτων dist. εὐϑυγράμμων) 211,8. 10 

περιφρονεῖν 215,9 

περιχάρεια 593,15 

περιχεῖν. περιχεϑέντα 152,24 

περιχορεύειν 47,10 314,17 

πῇ — πῇ 265,23 269,18 

πηγή. τὴν καρδίαν πηγήν 488,27 

πιαίνειν (coni. τρέφειν) 483,16 

πίϑος. μέχρις ἂν ὦμεν ἐν τῷ τετρημένῳ 

τούτῳ π. 91,1 

505, 31 
πικρός def. 194,12 

πληροῦν τετρημένον π. 

πραχτιχεύεσϑαι 099 

πλάγιος. χατὰ πλάγια 64,18 

πλάνης 311,2: 

πλάσις. 

10 

πλατύνειν 72,20 (coni. προάγειν) 90,32 

πλειστάχις 859,1 151,1 

πλέχειν (συλλογισμόν) 43,2 

πληϑυντικχός (ἀριϑμός) 351,14 — πληϑυν- 

τιχῶς 18,12 (opp. ἑνικῶς) 341,35 

πλημμελῶς 363,17 

πληροφορεῖσθϑαι éx τῶν λόγων 27,8 

πληροφορία 37,5 78,12 296,35 τῶν πραγ- 

μάτων 949.6 

πλησιασμιός (Opp. ἀπόστασις) 267,4 

πλοχή (συλλογιστιχή) 890,4 τοῦ συλλογισμοῦ 

360,23 

ποδηγεῖν 66,20 561,33 

ποδηγετεῖν 570,32 

ποδιαῖος 289,15 

ποηφαγεῖν 427,29 

ποιητής (i. 6. Homerus) 139,21 141,9 

ποικίλος (ὃ περὶ Bowsers ἀκόλαστος) 182,8 

πολιαρχεῖν 507,29 587,17. 19 

πολιαρχία 507,28 
πολιοῦσθαι 149,22 

τῷ 

τῇ πρώτῃ π. τοῦ ἀνθρώπου 297, 

U ‘ >: » δ , 

πολιτεύειν. TO “AT ἀρετὴν πολιτεύεσθαι 

519,8 
πολίτης. π. ayatds def. 18,19 

πολιτιχός. π. ἀνήρ def. 18,20 

πολυχέφαλος. ϑηρίον π. 481,1 

πολύχοινος 88,22 

πολυμετάβολος (coni. πολυπαϑής) 6,39 

πολυπαϑής (coni. πολυμετάβολος) 6,39 

πολύπαις 92,1 

πολυπειρία 122,10 374,380 376,14 379,40 

382,6. 21 393,8 

πολύπειρος. 

πολυσύνϑετος 110, 26 

516,4 
πολυσχιδής 110,24 264,10 481,23 

πολύχους (coni. ποιχίλος) 143,20 

πολυχωρητότερον 506,10 

πολυπειρότατος 379,38 

(coni. zotxthos) 

πολυχώρητος. 
πόνηρος quid apud Atticos 185,0 

πόρισμα 91,2 323,36 350,3. 20 

πορφυρίς 186,10. 16 426,2 

πότης 927,14 
πραγματεία 209,9 ἡ περὶ : 

265,5 τῶν Νιχομαχείων “Hdma@y 257, 

13 
Tpaypatixds (xowwvia) 55,11. 18. 25 

mpaxtixededdat 284,38 



640 πρεσβεύειν 

πρεσβεύειν. οἱ τὰς ἰδέας πρεσβεύοντες 591, 

ίων 98,26 

τροαγωγία 215,29. 51. 82 

προαίρεσις def. 237,24 : 

mpoavaxpovety med. 416,7 425,25 562,13 

mpoavaowvety 108,19 570,3 

προβαίνειν. προύβη 97,36 

πριστιχός. Tp. τέχνη 290,8 

προ 

πρόβασις. ἐπ᾽ ἄπειρον ἡ π. 519,4 

προβιβάζειν 586,25 616,17 

πρόγνωσις 295,4 

πρόδηλος 369,39 497,36 864,0 — προδή- 
hug 129,6 

προδιαγράφειν 619,28 

προδιορίζεσθϑαι 141,2 

προεδρία 1914 

προετοιμασία 11,7 

προευτρεπίζειν 601,1. 2 

προεφοδεύειν 165,5 

προηγεῖσθαι. προηγούμεναι ἀρεταί (dist. 

περιστατιχαί) 230,34 προηγουμένως 125, 

24 136,6 251,4 324,37 

προϑυμεῖσθαι. προτεϑύμηχε 297,27 

προίξ. προῖχα gratis 1,19 

προχαϑεδρία 473,34 

προκάλυμμα 24,28 

προχαταβάλλειν. προχαταβαλὼν τὸν ϑε- 
μέλιον 258,25 73,10 med. 73,23 

προχέντημια (coni. προχάραγμα) 41,18 

προκοπή 117,15 152,2 

προχόπτειν 108,13 134,15 προχεχοφώς 

$24, 21 

προοίμιον 17,29 18,4.6.25 23,16 25,4 
28,2. 12 

πρόοδος 288,19. 29 τῶν ὄντων at π. 317, 

προξενεῖν (αἰσχύνην) 506,19 

pogeviCery αὑτῷ τὴν λύπην 436,24 

οποδισμιός 569,29 τρο 
rpocgavaxetovat 201,18 

τροσανέχειν (τῇ ϑεωρίᾳ) 529,9 

τρ 

Tp 

οσάντης. πρόσαντες 41,32 

a ὦ ἃ aaa οσάπτειν. μὴ σπῖλον αὐτῷ τινα καὶ 

μῶμον προσάψωσι 284,13 

προσγέννησις (Opp. ἀποβολή) 101,36 

προσεγγίξειν. τὸ προσεγγίζον τῷ πυρί 
433,41 

οσεχτιχῶς 319,22 

οσέτι 181,11 207,30 
οσεχῶς 928,18 

I INDEX 

προσηνής 598,11 

πρόσχρουσις 478,14 

προσχυλίειν. τοῖς ἀφροδισίοις προσχυλίεται 

450,1 

πρόσληψις 805,50 

προσομιλεῖν 401,1 502,32 

προσοχή (coni. ἐπιστασία) 308,25 

προσπταίειν 254,14 

πρόσπταισμα 254,16 

προστασία 168,25 

προστατεύειν 257,30 

προστάτις 11,20 

προστήχειν. τῇ τιμῇ προστετηχώς 192,2 

προστιϑέναι. προστεϑῆναι (opp. ἀποσχέ- 

ovat) 33,7 

προστρίβειν (μῶμον) 86,19 

πρόσυλος 284,14 

προσυπακχούειν 202,2 243,19 482,12 489, 

22 554,2 572,25 598,20 614,14 

προσυπάρχειν 438,16 

προσυπεῖναι 113,10 

προσφάτως 96,20 394,10 

προσφυήῆς 40,3 73,8 — προσφυῶς 57,6 

60,9 (coni. χαλῶς) 72,16 (coni. οἰχείως) 

76,35 (coni. ὀρϑῶς) 372,4 

πρόσωπον persona 219,10 ὑπεισδυόμενοι π. 

420,33 

TPOTPETTLXGS. π. πρὸς τὴν ζήτησιν 14,4 

— προτρεπτιχῶς εἰπών 129,32 

προτροπή. τὰς π: ποιοῦνται 156. 

προύργου. προυργιαίτερον 60, 99 προυρ- 

γιαίτατον 21,34 

προύχειν 589,12 

προφοριχός (λόγος) 519,19 

προχάραγμια (coni. προχέντημα) 41,18 

προχειρίζεσθαι 85,25 

προχείρισις 37,16.19 69,5 70,27 208,8 

298,35. 36. 37 303,13 389,9 

πρώτιστος 29,22 45,27. 30. 33.35 388,18 
πρωτότυπον τῆς εἰχόνος 50,29 

πτίσσειν 143,1] 

ος. ῥᾳότερον 282,14 
νεύειν med. 524,32 

νὴ (coni. ἄνεσις) con Same 

εἴν. ἐρρύη (7) παροιμία) 167,2 

σις 5,20 294,27 al. 
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pila. we ἀπὸ ῥίζης τινὸς καὶ πηγῆς 67,24 

ῥδινηλατεῖν 300,19 

ῥοπή (πρὸς τὰ χείρω) 284,14 μιᾷ ῥοπῇ 

305,10 
ῥύϑμισις (tod λόγου) 257,30 

pup (coni. φορά) 531,33 

ῥύσις 112,31 322,6. 8 
102,12 

(coni. μεταβολή) 

σαϑρός 132,18 (coni. dvadhztc) 608,33 — 

σαϑρῶς (coni. ἀσϑενῶς) 95,20 

σαίνειν. ἐπὶ τὸ σαῖνον τραπείς 522,13 pe- 

λῶν σαινόντων τὴν ἀχοήν 574,16 

σαλεύειν (τοὺς λόγους) 550,14 

σαρχίον 70,15 

σεμνοπάνουργος 200,8 

σημεῖον def. 77,4 ἀμερές 75,31 

σημειοῦν. σημειωτέον ὅτι 139,13 

215,13 — med. 581,6 

σητάνιος (ἄρτος) 449,10 

164,12 

σῆψις. ἐπὶ σήψει πυρέττοντι 612,31 615,2 

σκαληνός. τὸ σ. 134,28 

σχάπτειν 321,11 

σχαπτήρ 321,11 

σχέπαρνον 98,25 

σκέπη 531,26 (coni. στέγη) 258,8 

σχῆνος. τοῦ ϑνητοειδοῦς σχήνους 60,3 

σχηπτός 169,2 

σχίιω ὃ ὥς (coni. ἀσϑενῶς) 104.0 

σχληραγωγία 46,25 

σχνιπός 182,27 

σχόπιμος 594,14. 15 σκοπιμώτερον 283, 

34. 36 284,36 σχοπιμώτατος 9,28 11,17 

13,14 17,32 37,11 62,12 63,38 608,20 

σκώληξ 486,20 
σμίλη 152,13 

σοφία def. 42,10 

σοφός. παρὰ τοῖς πάλαι σοφοῖς 4,27 

σπάρτη 322,17. 21. 80 
σπανίζειν (φρονήσεως) 379,17 

σπῖλος 86,9 (coni. μῶμος) 284,13 

σπιλοῦν (τὸ paxdptov) 85,31 

σταϑηρός. σταϑηρῶς (coni. ἀχλινῶς) 592, 
24 

σταϑηρότης 98,34 

στάϑμιη (coni. μέτρον) 909,9 

στενοχωρεῖν 98,28 
στερεός (coni. δυσμετάϑετος) 95,25 

τὰ στ. (ϑεωρία) 269,13 

Comment. Arist. ΧΧ  Eustratius in Ethica. 

ἡ περὶ 

συναγάλλεσϑαι 041 

στοχάζεσθαι expl. 333,31 
στοχαστιχός 36,19 250,40 (τοῦ μέσου) 

193,4 τὰ ὑπὸ τὰς στ. τέχνας 149,32 

στρέφειν. ἔμπαλιν ἔστραπται 294,1 

στρόμβος 575,12 

συγκαϑιέναι 1404 

συγχαταβαίνειν 372 

συγχκατάβασις 346 

συγκατάϑεσις. 

σ. 002.9 

συγχατασχευάζειν 160,1 

συγχατατίϑεσθϑαι (coni. αἰνεῖν) 195,20 

συγχριτιχός. 544,26 

συγχροτεῖν τὴν εὐδαιμονίαν 209,18 (τὸν 

πόλεμον) 99,29 

συγχεῖν. συγχεχυμένως 52,15 68,25 
ἁπλῶς) 51,24 

σύγχυσις 815,5 317,24 

τὸ μέλαν σ. 

(coni. 

συγχώρησις (coni. συμπάϑεια) 374,4 

συζῆν (ϑεωρίᾳ) 546,18 

συλλήβδην 465,52 

συλληπτιχῶς 74,34 

συλλήπτωρ 5,22 87,14 

σύμβολον 138,21. 29 

17 H 
συμμε ταπιπτειν 

ec 

εξ 

συμμύειν. τὸ νοερὸν ὄμμα συμμέμυσται 

297,30 

συμπάϑεια (coni. συγχώρησις) 914,4 

συμπαραμιγνύειν 459, ἐξ 

συμπαρατείνειν med. 

συμπαρομαρτεῖν 239,11 289,27 330,29 

συμπέρασμα 15.5.6 270,15 

συμπερασματικῶς 901,91 

συμπεριφέρειν 190,1 

σύμπηξις (στοιχείων, coni. συνδρομή) 593, 

32 

συμπληρωτιχός 98,10 

συμπενθϑεῖν 525.6 

συμπνέειν 118,23 

συμπολίτης 340,28 

συμπονία 507,28 

συμποσοῦν 37,34 273,21 

συμπτύσσειν. συνεπτυγμένον (Opp. ἐξηπλω- 

μένον) 28,25 

σύμπτωμα 202,1 

συμφιλοσοφεῖν 414,4 

συμφυλέτης 474,16 

σὺν ἅμα 501,19 

συνῆξεν 78,8 

συναγελάζειν med. 337,25 

συναγάλλεσθϑαι (coni. συγχορεύειν) 106,22 

41 
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* 

642 συναγελαστιχός 

συναγελαστικός 9,30 63,14 64,3 

συναϑλεῖν 487,32 

συναΐδιος 600,24 

συναίρειν. συναίρεσϑαι 188,13 (coni. συμ.- 

βάλλεσϑαι) 188,1 

συναιρεῖν. συνελόντι τὸ πᾶν 125,18 συνε- 

λόντα εἰπεῖν 228,26 

συναμφότερος 109,31 

συναναστρέφειν 343,13 

συναναστροφή 343,17. 35 
συναναφαίνεσθϑαι 82,6 
συνανϑρώπισις 63,22 

συναντᾶν 99,14 

συναπολαύειν (μέμψεως) 474,9 

συναπολείπειν 464,20 

συναρπάζειν. συναρπάζονται τοῖς πάϑεσιν 

444,15 

συναυλία 489,2 

σὐνάφεια. δεσμός τις πρὸς τὴν 6. 219,1 

συνδεῖν. 

70,15 τῇ Ψυχῇ συνδεδεμένῃ ὕλῃ χαὶ σώ- 

ματι 282,9 

συνδισχεύειν 487,92 

συνδρομ΄ή (στοιχείων, coni. σύμπηξις) 593, 

92 
σύνδρομος 600,21 

συνδυάζειν 155,21 med. οἱ μετὰ ἀρρένων 

συνδυαζόμενοι 444,19 γυναικί 492,29 

συνδυασμιός 563,32 (coni. μοιχεία) 492,21 

οὐχ εὖ συνειδότος 190,25 

ἡ Ψυχὴ τῷ σαρχίῳ συνδέδεται 

συνειδέναι. 

συνεχτιχός. τὸ συνεχτιχώτατον 495;25 

συνεμπίπτειν 135,24 

συνεννοεῖν 518,33 

συνεξαχούειν 318,12 

συνεξορμᾶν 153,2 180,22 

συνεπινοεῖν 518,23 558,35 

συνέριϑος 372,28 

συνέχειν. τῇ λύπῃ συσχεϑείς 452,22 

συνεχίξζειν (coni. συνάπτειν) 86,28 

συνϑεωρεῖν (coni. συννοεῖν) 518,34 

σύνϑρηνος 525,19. 20 

σύννευσις 609,17 (coni. ὁρμή) 214,4 

συννοεῖν (coni. συνϑεωρεῖν) 518,94 

συνομιλία 489,2 

συνουσιάξειν 429,19. 27. 80. 36 

συνουσιοῦν 83,29 129,4 

συντομία. τῇ σ. συνήϑει χρησάμενος 398, 

24 
σύντομος. ἐν συντόμῳ 260,1 

συντονία (coni. διάτασις) 561,4 

συντρέχειν 100,6 267,28 

I INDEX 

συνυπάγειν. ὀρέξει συνυπάγεσϑαι 26,25 
συνυφιστάναι 546,30 
συνῳδός 19,17. 82 80,25 

συνωϑεῖν 127,27 

σύρμα expl. 570,23 

suotatixds (ἀγῶνος) 31,21 (διαφορά) 281, 

22 366,2 

συστέλλειν (opp. ἐξαίρειν) 137,4 

συστενάζξειν 525,23 

σύστοιχος 398,19. 20 al. 
συστολή Stoicorum 180,15 
συσχηματίζειν 250,24 

σφαιριχός. τοῦ σφαιριχοῦ τῆς σελήνης 75, 

18 (γῆ) 280,24 
σφαιρίον 574,13 

σφαιροειδής (77) 280,25 

σφαιροῦν 145,9 

σφήν 132,23 
σχηματισμός 75,19 

σχίσις (coni. xatatouy) 522,16 

σχοῖνος 322,26, 28 

σχολή. πεπλήρωται τὸ ἰῶτα τῶν ᾿Ηϑιχῶν 

Νιχομαχείων καὶ αἱ εἰς αὐτὸ σχολαί 528, 
31 ὧδε μὲν τέλος ἔχουσι χαὶ αἱ εἰς τὸ 

Kanna σχολαί 620,15 

σῶμα. 

77,8 

swos 310,30 

σωρεία μονάδων 346,51 

σωρός 140,1.9.10 

σωφροσύνη unde nomen 909,1 

ὅρος τοῦ σ. 822,39 τριχῇ διαστατόν 

ταγηνίτης 566,22 
ταλαιπωρία (coni. πόνος) 498,29 

ταλανίζειν (opp. μαχαρίξειν) 94,26 95,31 

ταλαντεύειν 21,33 100,26 

TEXPTNPLMONS (ἀπόδειξις) 7d, 

282,36 — τεχμηριωδῶς 32,3 

τελειωτιχός 81,4 

τελεσιουργεῖν 348,27 

τελεσιουργός 348,27 
τελιχός. τέλος τελικώτατον 531,27 

τέλος. τὸ μαχαριώτατον τ. ἁπάντων τῶν 

ἁγίων 549,33 

τένϑης expl. 182,9 

τέρετρον 98,26 
τετράγωνος expl. 97,30 

τετραπλασίων 118,26 

τεῦξις 404,27 



VERBORUM 

τεχνάζειν med. 802,8 

22 

τέχνη τεχνῶν 322,12 

τεχνητῶς 301,10 
τεχνιχῶς 4,11 (opp. ἐπιστημονικῶς) 277, 

32 

τεχνοῦν τὰς ψυχάς 1,5 
τέχνωσις 322,37 

τέως 79,20 100,14 118,2 410,25 458,1 

πρὸς τὸ τ. χρατοῦν 291,80 τ. δ᾽ οὖν 

305,5 

τή χεῖν. ταὐτῇ τετήχασι 192,11 

τηνικαῦτα 115,11 922,1 

τιϑέναι. δήλην τ. 14,26 ϑέσϑαι τὴν ἄμυναν 
202,4 

τιμητιχός. διαχεῖσϑαι τιμητικῶς (opp. κατα- 
φρονητιχῶς) 86,3 

τιμωρία (dist. χόλασις) 195,2 

τληπαϑεῖν 5,6 

τοιγαροῦν 1,27 75,24 108,20 260,26 373, 

27 

τοίνυν primo loco 8,6 32,5 105,12 260,13 

399,14 356,17 370,2 

τοιχωρυχεῖν 958,14. 

τοκιστής 469,36 

τόχος 182,31 

τόνος 201,5 

τουτέστι 52,22. 81 60,31 

11 123,1 125,13 al. 

τράγημα def. 566,21 

τραγηματίξειν 566,20. 23 

τραν ἧς. ἐνεργείας tpavestépas 68,9 

τραχύτης (τῆς λύπης) 909,21 

τριβή 24,33 210,32 848,4 (coni. πολυπει- 

pia) 382,22 

τρίγωνον (ὀρϑογώνιον) 269,37 

τρισχατάρατος 469,96 

τριταῖος (i.e. πυρεττός) 580,9 

τρόπος (musicus) 262,25. 28 

τροχίζειν 516,16 

τυχόν 238,18 sqq. 251,26 253, 

10,5 74,15 78, 

τυγχάνειν. 

91 375,24 

τυμβώρυχος 967,38 

τυμπανοειδής (γῆ) 280,24 

τυπτεῖν 373,25. 28 

τυπωτιχός. τ. περίληψιν 14,32 

τυχηρός 96,3 (coni. ἀστάϑμητος) 229,5 — 
τυχηρῶς 86,35 87,8 

ὑπόστασις 643 

ὑγιής. ὑγιῶς recte 178,14 

ὑγρός. ὕγρά oculorum 110,23 
ὑδρηλός 326,15 

ὕλη ἀνάγκη ody ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἐξ 
209,9 

ὑπαχοή 119,ῦ 

ὑπανάπτειν (φῶς) 8,20 345,38 

ὑπανάστασις 473,34 474,13 

ὕπαρξις. τὴν 0. ἔσχηχε 5,34 xa ὕ. 303, 

24 (opp. xatd μέϑεξιν) 303,17 
ὕπαρχος 587,18 

ὑπειχτιχός. 

261,8 

ὑποϑέσεως 

ὑπειχτιχῶς (coni. πειϑηνίως) 

ὑπεναντίως cea 194,22 

ὑπεραναβα ίν 

ὑπεράνω ie φαντασίας 603,20 

ὑπεραπλοῦσϑαι. > ΄ ὑπερηπλωμένῳ τε χαὶ 
ὑπερουσίῳ 268,31 

ὑπεραποϑνήσχειν 506,28 507,9. 

ὑπεραραιοῦν. 

περβατῶς 588,20 

ὑπέρεισμα 258,10 

1 

ὑπερηραιωμένους 127, 

ὑπερχινδυνεύειν 507,18 

ὑπερόριος 133,17 

ae botos (coni. ἀνεννόητος) 268,32 (coni. 
ς - 
Ee cine vos 268,31 (πηγὴ τῶν ἀγαϑῶν) 

36,39 — ὑπερουσίως 40,1 

ee 29,25 

ὑπερφέρειν 582,29 

ὑπεύϑυνος 2411 

ὑπνωτικόν (coni. φίλτρον) 238,20 sq. 

ὃ 

χιχῶς 

τῷ νόμῳ 249,25 

ποβρύχιος 290,35 

πογράφειν 8,7 220,5 228,18 229,12 

ὑπογραφή 74,37 (dist. ὁρισμός) 205,12 

ὑπόδειγμα 127,36 130,10 139,28 

brodtatpety 113,4 337,12 

ὑποδιαίρεσις 1,7 237,36 

ὑ ὑποδυόμενοι τὸν Πλάτωνα 49,7 

ἐξ ὃ. 227,17 305,24 

ὑποχρίνεσϑθϑαι 192,25 420,32 

ὑπόληψις (κοινή) 120,28 121,5 

373,4 (coni. νόμισις) 20,10 

ὃ 

308, 10 

ὑπομενετιχός. ὑπομενετιχώτατος 161,24 

ὑπομνηματιχῶς (coni. ἀσαφῶς) 229,17 

ὑπονοεῖν 529, ΑΝ 

ὑπόπιχρος 497,28 

ὑποπτήσσειν 611,40 

48, 35. 86 233, 88 
τὴν ὑ. ἔλαχεν 370,6 

418 

οπ 
ae στασις ἐννοήματα 

χωρὶς ὃ. 48,9 



ὑποστέλλεσϑαι 644 

τέλλεσϑαι 190,3 

πίξειν 517,27 535,11 

« 
ὺ 

a aA 

ἡδονάς 484,35 
ὑποταγή 231,29 

ὑποτύπωσις expl. 72,14 

ὑπουργεῖν 85,21 
ὑπουργός 296,13 τὰ ταῖς τέχναις ὃ. ὄρ- 

γανα 81,1 (coni. λάτρις) 296,5 

ὑπόχαυνος 2,16 

ὑστερογενῶς 320,40 

ὕφεσις (opp. ὑπεροχή) 556,16 

*oayety. φαγεῖ 448,16 

φαιός 134,11 524,25 

φαχοειδής (γῇ) 280,25 

φαντάζεσθαι 167,6 

φαντασία 159,82 157,24. 81 188,4. 7. 15. 

20. 23.25 (dist. αἴσϑησις) 273,13 

φανταστιχός 119,26 

pappaxotocta 531,25 534,32 

φαρμακχαποτεῖν 962,25 

patty 291,14. 15 
φειδώ 148,7 

φειδωλός def. 182,26 

φέρειν τὰ δεύτερα 111,7 εἰς μαρτυρίαν 354, 

80. παράδειγμα 335,26 ἄγον χαὶ φέρον 

277,5 ἄγονται χαὶ φέρονται 89,6 φέρε 

151,17 211,14 φέρε εἰπεῖν 219,16 239, 

23 
φερεπονεῖν 90,10 

φερέπονος 21,1 

φϑόη 130,7 
φιλάγαϑος 256,3 
φιλάνθρωπος. τὸ φ. 1,21 

φιλαίτιος 812,91 

φίλαλμος 82,33 

φιλαυτεῖν 36,31 

φιλήδονος 109,1 

φιλογέλως 201,17 

φιλόγλυχος 82,33 

φιλόδενδρος 82,33 

φιλόξωος 109,1 

φιλόκαλος 250,4 

φιλολόγος 256,39 294,28 

φιλομάϑεια 251,0. 9 

φιλόμαντις 200,9 

φιλομόχϑηρος 10,11 

φιλόπαις 191,90 

ς ' ‘ ‘ ~ / 

ὑποσύρεσϑαι πρὸς τὰς TOD Cmov 

I INDEX 

φιλοπόνηρος 476,14 
φιλόρτυξ 172,24 

φιλόσοφος (def.) 42,9 — φιλοσόφως (opp. 
ἐνδόξως) 597,25 

φιλοχρήματος 162,34 φιλοχρηματώτατον 
466,37 

φίλτρον 238,20 608,34 

φοράδην 140,1 
φορτιχός. φορτιχῶς δώσει 178,23 

φρουρεῖν 348,28 

φρουρητιχός 348,28 

φυλάττειν τὸν ϑυμόν 194,17 

φῦλον (σοφιστῶν) 466,36 

φυσιολόγος 422,13 
φωνή (διαστηματιχή) 554,33 

φωστήρ 117,6 

φωταγωγός (δύναμις) 554,29 

φωταυγία 554,30 
φωτεινός. φωτεινότερον 17,22 

φωτίζειν 117,7 

φώτισμα 31,33 52,1. 2 75,19 75,20 
φωτιστιχός 117,7 348,29 

χαλᾶν 134,33 

χαλινός tod λόγου 274,18. 19 

χαλχευτιχός. y. τέχνη 296,10 

χαμαιλέων deser. 95,25 

χαραχτήρ. οἱ y. τῶν γραμμάτων 150,22 

χαραχτηρίξειν 72,15 132,30 135,34 144, 

24 228,16 602,26 
χαράττειν 40,27 : 

χάσκειν. πρὸς ἃ χεχήνασιν 575,10 

χαῦνες. εἰ yavvdtepov ἐρεϑίξοιτο 262,6 — 

χαύνως (coni. ἀφυῶς) 379,15 

χείρ. τῶν ἀνὰ χεῖρας συντήρησις χαὶ εὐόδωσις 

388,16 
yetpwvaxtety 7,6 

χελιδὼν ἄγγελος ἔαρος 71,23 

χερσαῖος 47,20 326,15 

χέρσος 326,15 

χιτών oculorum 110,23 

χολεμεσία 530,10 

χορηγεῖν 324,2.10.12 al. ὅπερ ἂν χορη- 

γήσῃ ἡ ἀλήϑεια 289,33 ὁ ϑεὸς χορηγεῖ 
257,8 

χρᾶσϑαι 423,40 χρᾶται 377,39 437, 26 

444.6 

χρεμετιστιχός 347,17 566,6 

χρῆμα def. 176.14 
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χρηματισμός 1486.7 

χρησιμεύειν 17,1 

χρήσιμος. χρήσιμον (dist. χρῆσις) 177,2 

(dist. χρήσιμον) 177,2 

χρηστιχός. y. ἀρετή 177,34 
χρονίζειν 488,34 489.3 

ypucevtixds. yx. τέχνη 296,10 

χρύσινος 554,28 
χυδαῖος 434,12 (coni. τυχών) 28,30 (coni. 

φαῦλος) 458,23 

χωλεύειν. χωλεύει τὸ μαχάριον 64,5 

χωρίτης 441,33 

ὡσπερεί 

Ψευδοδοξία 607,5 

ψευδοπροφήτης 211,0 

ψόφος (μυός) 163,10 
Y 1 ‘ >] 

ψυχή def. 561,19 

Ψωριᾶν 52,53 

ὠδίνειν (fig.) 570,4 

ὡραΐξειν 56,1 

ὡραιότης (coni. καλλονή) 554,31 

ὡσανεί 24,16 208,22 252,16 258,26 

ὡσπερεί 344,13 357,31 4441 

645 
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εσαλώμ 229,22 

padp. (olzovoptas ἀρίστης εἰς παράδειγμα) 

4,3 

Ἀγάϑων 281,4 τραγιχὸς ποιητὴς ὁ A. 287,1 

frg. 5 p. 764 Nauck? . . 286,37 

frg. 6 p. 764 Nauck? . . 302,2.6 

᾿Αϑήναξζε 232,18 551,28. 30 

Ἄϑηναι. Σόλων νομοϑέτης ᾿Αϑήναις γενόμε- 
γος 92,29 

᾿ΑἈἌϑήνησι. στασιάζειν τοὺς ἐν A. δήμους πρὸς 
ἀλλήλους 304,31 

ἊἌ ϑηναϊος σοφὸς ὁ Σόλων 92,23 (Σόλων 

Adyvatwy νομοϑέτης) 109,17 334,31 Σω- 

χράτης ἐπεὶ χαχῶς αὐτῷ Adyvator ἐχρή- 

σαντο 177,28 

Ἂβ 
Ἂβ 

Θηβαίων εἰς τὴν Λαχωνι- 
χὴν εἰσβαλλόντων, ἔπεμψαν Λαχεδαιμόνιοι 

πρὸς ᾿Αϑηναίους περὶ συμμαχίας λέγοντες 

etc. auctore Callisthene 189,0 sq. τοῦτο 

yap “A. καὶ Λαχεδαιμόνιοι ἐν τῷ πρὸς 

ἀλλήλους συνέϑεντο πολέμῳ, τὸ μνᾶς λυ- 

τροῦσϑαι τοὺς αἰχμαλώτους 232,17 Δη- 

μοσϑένης συμβουλεύων ᾿Αϑηναίους μὴ σπέν- 

δεσϑαι Φιλίππῳ ete. θ18,21 5666. ζητοῦ- 
σιν A. πῶς χρὴ διαχεῖσϑαι πρὸς Φίλιππον 

380,9 Φίλιππος, κατατρέχων χώρας πέριξ 

ἐχεῖνα πράττων ἃ τοὺς Ἂ. 

ὁ Φ. ἄρα ἐχϑρὸς ᾿Αϑηναίων 
ἐστίν 380,17 5666. 

Αἴας 418,16 τῷ γὰρ μεγέϑει τῶν χαχῶν 

6 A. etxet (Homer. Il. [If 102. 111) 168, 

Gseqq. ἐπὶ τῶν Αἰάντων 141,19 

Αἰγύπτιοι 217,1 

Αἴγυπτος 55,16 305,11 

Αἰσχίνης. 

414,11 οἱ πολιτευόμενοι νῦν, οἷον Δη- 

υοσϑένης, A. 616,25 

ὁμογενεῖς Αἰσχίνῃ ot ἸΚολυττεῖς 

NOMINUM 

Αἰσχύλος. Goxet Al. λέγειν μυστιχά τινα 
ἔν τε ταῖς Τοξότισι καὶ “ἱερείαις καὶ ἐν 

Σισύφῳ πετροχυλιστῇ χαὶ ᾿Ιφιγενείᾳ καὶ 

Οἰδίποδι. 
υήτρας λέγων τῶν μυστιχωτέρων περιερ- 

γότερον ἅπτεσϑαι ἔοιχε 145,24 τὸ ἐπὶ 

τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐπίγραμμα 146,1 

᾿Αλέξανδρος nomen personae fictae 55,16 

"A. Aphrodisiensis δέδειχται τοῦτο τῷ ἐξη- 
γητῇ A. ἔν τινι τῶν αὑτοῦ μονοβίβλων 
(de an. I] 159 Br.) ὅ81.9 A. Macedonum 

6 Ἂ. ὁ βασιλεὺς ταῖς μὲν στρατη- 

ἐν γὰρ τούτοις πᾶσι περὶ Δη- 

rex ὁ 
γικαῖς ἐμπειρίαις zat τῷ πλούτῳ ὑπερεῖχε 

τοῦ οἰκείου καϑηγεμόνος ᾿Αριστοτέλους, ταῖς 

δ᾽ ἐπιστήμαις πάνυ πολλῷ ὑπερείχετο 498, 

117 τινὲς τὸν “A. λέγουσιν εἶναι τὸν ἐπαγ- 

γειλάμενον τῷ κιϑαρωδῷ ὅσῳ ἂν ἄμεινον 
μελωδήσειε, τοσούτῳ πλείονα δώσειν, τινὲς 

δ᾽ οὐ τὸν A. 464,33 (ὃ Πριαμίδης) 395,11 
Ἀλχμαίων (Εὐριπίδου) 142,21. 24, 25 
Αλχμήνη apud Hesiodum frg. 159. 160 

Rizach\:. τῶ ἐξ uel. cee eel ets 

᾿Ἀλόπη Carcini 487,2. 3. 4 
Ἀμφιάραος Alemaeonis pater 142,22 

Ἀμφιπολῖται. τὸ “Βρασίδᾳ ϑύειν" 7A. 
ποιοῦσιν. ὡς ἥρωϊ τούτῳ ϑύοντες 252,23 

᾿Αναξαγόρας 331,12 λέγει ὁ Ἄ. μηδὲν εἶναι 
θαυμαστόν, εἰ τοῖς πολλοῖς ἄτοπος καὶ κα- 

χοδαίμιωων νομίζομαι 602,14 seqq. 

Ἀναξανδρίδης ὁ ποιητής frg. ine. 16 

Δ 25-a-9 a0 Boies Be a ee 

Ἀνάξαρχος. Avabdpym πτισσομένῳ xat ὑπο- 
μένοντι τὰ ἀτιμότατα χαὶ μὴ ὑπομένοντι 

αἰσχρόν τι 143,1 ἐχρήσατο αὐτῷ χαχῶς 

Νιχοχρέων 6 τύραννος 177,29 
Ἀναξιμένης ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Περὶ Φί- 

λιππον 166,3 



᾿Ανδροτίων Il INDEX NOMINUM ᾿Αριστοτέλης 04 

Ἀνδροτίων 232,17 
Ἄνϑρωπος. ἦν τις νικήσας εἰς τὰ ᾿Ολύμπια 

nai ἤκουεν “A. 424,0 
᾿Αντισϑένης. ἐλήφϑη ὁ [ΠΙολέμαρχος ὑπὸ 

πολεμίων. ἐξωνήσατο δ᾽ αὐτὸν "A. διὰ 
τῶν ἑαυτοῦ χρημάτων χτλ. 171,20 

Ἀπόλλων. νῆσος 7 Δῆλος ἐν ἣ ναὸς ἦν 
Ἀπόλλωνος χαὶ χρηστήριον 84,20 

Ἄραβες 277,7 
᾿Ἀραρὼς ἐν Καμπυλίωνι Com. Att. frg. 11 

ΙΕ ΟΌΚΟΝ ΠΥ ΤΥ πο Κ900:9 

Apyetot 167,30 168,2 
Apeonayitat 145,30 
Ἄρης. κρατῆρα Ἄρεως 488,28 
Ἀριστοτέλης 1,14 4,10.18.88 5,19 19,32 

20,21 234,18. 86 27,29 30,14 35,37 40, 
3.18 41,30 45,5. 25 46,17 51,14 54,35 
60,8.9 61,19 63,31 77,23 90,5 92,24 
114,33 118,21-139,28 155,14 171,28 
204,9 211,2 222,27 238,10 258,24.29.35 
260, 25 264,36 265,28. 31 270,3 271,16 
277,16 289,3.31 290,6 291,34 302,5 
309,26 510,8. 14.35.40 311,15 315,29 
320,13. 21 521,2 337,3 345,38 961,8 
363,38 964,8. 15 365,30 370,12 371, 
12.36 375,24 379,2 383,8 384,18 393, 
12.30 395,20 397,9 420,58 435,29 465,3 
470,8 483,6 487,39 489,10 490,24 493,8 
508,27.28 515,30 526,10 534,6 536,32 
542,10 545,10 546,31 547,10 548,10 
565,15 580,19 613,29 ἊἈριστότελες 49, 
25 50,80 53,25 56,2 496,36 — “A. (δαι- 
μόνιος) 529,4 — Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς 
ταῖς μὲν στρατηγικαῖς ἐμπειρίαις χαὶ τῷ 

πλούτῳ ὑπερεῖχε τοῦ οἰχείου χκαϑηγεμόνος 

Ἄ. χτλ. 498,18 ἐστὶ χυρίως 6 A. 6 τοῦ 

Ἂ. νοῦς 592,9 μόνη ἡ ἀοργησία xexat- 
νοτόμηται τῷ “A. 186,99 οὐχὶ ᾿Αριστοτέ- 
λους τὸ τῆς πραότητος ὄνομα ἣ τὸ τῆς 

ὀργιλότητος 193,18 συνήϑως ὁ ’A. τὸ 
χαϑόλου προτάττει xal τῆς παρούσης πραγ- 

ματείας 5,25 χατὰ τὴν τοῦ A. συνήϑειαν 

τὴν φύσιν μιμουμένου, ἀπὸ τῶν ἀτελε- 

στέρων ὡς ἐπίπαν ἀρχομένην ἐν ταῖς γε- 

vésest καὶ προβαίνουσαν οὕτως ἐπὶ τὰ 

τελεώτερα 8,21 ἔϑος γὰρ τῷ A. xal τὰ 
τεχνητὰ τέχνας χαλεῖν xat τὰ αἰσϑητὰ αἱ- 

σθήσεις 556,26 ἔϑος τῷ ᾿Α. πάντα τὸν 

ὑπερέχοντα ἢ χατὰ τέχνην ἢ φρόνησιν 7 

ἐμπειρίαν ἢ πρόγνωσιν ἢ εὕρεσιν τῶν 
χαλῶν xal συμφερόντων ὀνομάζειν νοῦν 

τὰ 21 ἔϑος “A. μετὰ τὰς ἀποδείξεις 

πάγειν χαὶ τὰς τῶν σοφῶν δόξας xai τὸ 

τῶν πολλῶν αὐτοφυεῖς συγχαταϑέσεις 602 

2 R- 
ΠῚ 

ς 

AL | 
φασὶ tov A. ἔπη τινὰ ἐκϑέσϑαι ἐπίτηδες 

χατά τινα ἀριϑμὸν συμποσούμενα ἐν ἑτέρ 

χαὶ ἑτέρᾳ ϑέσει χαὶ τάξει, ὧν ἑχάστη ἀπ 

τοῦ αὐτοῦ τε ἤρχετο χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ 

χατέληγε᾽ διὸ χαὶ ἐγχύχλια ταῦτα ὠνό- 

ἥξει οἷς ἡμεῖς μὲν οὐκ ἐνετύχομεν, εἰσὶ 
οἱ περὶ τούτων ἱστόρησαν 37, t 

a "A. ἐν ταῖς παραδιδομέναις ὑπ᾽ αὐτοῦ 

μεϑόδοις, ταῖς εἰς πλείω βιβλία διαιρου- 

μέναις, ἐν τοῖς τέλεσι τῶν προλαμβανόν- 

3 8 < Q ie < o g < a o 2 Ξ “ Ξ < τῶν τὰ ἐφεξῆς π 

διαλαβεῖν ΠΑΝ ιν ὡς ἂν εἶεν συνεχῆ 

πρὸς ἄλληλα τὰ γραφόμενα 108,17 δόξειε 

δ᾽ ἂν ἐν τούτοις μὴ ἀχολουϑεῖν ἑαυτῷ ὁ 

Ἂ. 281,28 similiter 383,13 οἱ λέγοντες 

τὸν A. ϑνητὴν δοξάζειν τὴν Ψυχὴν οὐδέν τι 
λέγουσιν 576,31 οὐ χρὴ διασπαράττειν 

τὰς tod A. ῥήσεις 599,32 

(Aristoteles) 

Περὶ ἑρμηνείας 
e. 1 p. 1689 : . 170 

ce. 6 p. 17434 ¢.7 p. 17040 . 148, 18 

δ. 10 po 25225 . oy Mane 

᾿Αναλυτιχὰ ὕστερα 
ΑἹ Ρ. 1151. 5,27 294,35 316,15 
ΠΤ πο ον es) 2 as. y 66:98 

Τοπιχά 

ALO p TOG a4 sqqi. τ ,-: -142.17 

Avl5*p. 10603 <n) oni) =), 206,20 

Σοφιστιχοὶ ἔλεγχοι 
Ὅν ἢ. LOG822 ΠΡ on 46,0 

Φυσιχή 

Al p. 184910 .*. 1" . 5,29 376,26 
AW iw, ete = ΕΟ ct OR, 20 

Bel p93 8280.29 2081 © 7 599,22 
Repco hszere wate a. 4. °DE2TG 

yy Alen. ee este Gamer er pe, 

i geen Sep blo W.0 hoik τς: SOO, 08 

ἐάν ΟΝ ΡΟ ΤΥ ODO, aU 

Lio: Psatsde . Ue « \s 9. 00,18 

Arata ai cee AERA EY ΡΟΣ Led 

Περὶ οὐρανοῦ 
Bele Ρ. 2668 OF fae” 1. oy oeOyue 

Ἀν τε Ws ae OU 
ἈΠ p. 26982.20 . -. 4 + % 992,52 

Bape TOS tia. een) Oh OOOO 

BiG: p. 288818", 4 ak ORL el 



048 ᾿Δριστοτέλης 

(Aristoteles) 

Περὶ γενέσεως 
Α 2 p. 31646 . 120,2 
A 6—9 . 498,10 

Περὶ ψυχῆς 
Al p. 402>7 41,13 
A 2 p. 413b2 : {1:14 
Bl p. 412419. . 268, 1 

B1 p. 412227 . . 389,31 

Β 2 p. 4138b1 ole it 
BS ee crates a ο: . 569,9 
ΒΩ ἃ Dee yo) 

Περὶ ζῴων ΑΝ 506,12 538,32 
θα ον τ: . 506,5 

Περὶ πορείας ζῴων ὁ. 14 . 592,9 

Meta τὰ φυσιχά 

Al p. 980221 . 5,31 493,17 560,24 
A 5 p. 986415 . OLD, 29 
Bay woh : 56,15 
CR ae eae 56,16 
A 7 p. 1072824 . 597,24 
A9 p. 107543 . O09, ok 
M 56,16 
N 00 

Hota Νιχομάχεια. 257,2.13 528,31 
580,5. 13 

Al p. 1094220 . 605,2 
Al p. 1094423 ΤῸ 9 

Al p. 1094421 . 842,1 

Al p. 1094619 . 470,32 
Al p. 109522 . . 849,7 
Al p. 109546 . 959. 1Π 
Δ 2 p. 1095416 noire 
A 2 p. 109526 . 580,27 

A6 p. 1098216 . 510,32 
A 6 p. 1098218 . 573,8 
Α 8 p. 109825 moc ola 

All p.1101a8_. . 454,15 
All p. 1101414 . . 516,28 
BAsp nl lOte T < . 174,10 
B7 p. 1107024 5 ΠΡ Re 
ΒΡ 1107629 . 164,19 
B7 p. 110730 - ΤΟ Ὁ 
B7 p. 110848. . 202, 28 
B7 p. 110846 . 192528 
Β p. 110847 . my LOS. 
B7 p. 1108431 . 164,14 
B 9 p. 1109616 . 191,24 
Ble icc. eee ἃ 215,20 
AdlO p.1125b9 ... . 164,20 

A15 p..1128>10 . . 164,14 

II INDEX 

(Aristoteles) 

E 1 p. 112907 . . 491,14 
(ies meee ΤΡ ἢ . 461,6 
E5 p. 118148 . . 469,6 
E7 p. 1131612 . 462,28 
Ε 8 p. 1133219 . 468,1 
E 10 p. 1134033 . 491,14 
E 14 p, 1137431 _ 371,33 
Z2 p. 113904 . . 516,24 
Z 8 p. 1141022 . 881,14 
Z12 ρ. 1145011. . 009,0 

715 » 1144033. . . 594,18 
H 12 p.1152>1 . . 530,34 

Η 14 p. 115332 . . 519,37 
@8 p. 11585 . . 462,30 
K 5 p. 117524 . 154,15 
K 5 p. 1176425 . 592,17 

K 7 p. 117882 . . 480, 26 

K 7 p. 117825. . 480,29 
K 13 p. 115341 . 453,15 

᾿Ἠϑικὰ Μεγάλα 
A3 p. 118468. . 576,28 

A4 p. 11853 . _ 571,25 
A 34 p.1194a29 . . 222,18 
B11 p. 1209922 . . 461,14 
B12 p. 121285 vag GARGS 

Πολιτιχά. 611,12 615,20 610,7 

A4 p. 1254015  . 190,5 
Bo. oa. s 610,17 619,20 
B 12 p. 1274422 . 619,14 

Γ et A . 610,8 

ie SRI Ep . 915,9 
4 p. 1277625 . 232,2 

ΓΘ p. 1278610 _ 504, 10 
ΔΆ p. 1291b24 . 620,10 
Η 4 p. 18266 . . 520,33 

Η 4 p. 1326941 521, 1.6 
“Ῥητορική 
B9 p. 1980084 . 138,2 

Περὶ ποιητικῆς c. 4 p. 1448230 . 320,38 
AptototeAtxdc. τῶν A. συγγραμμάτων... 

τὰ μὲν ἀχροαματιχά ... 

ριχά 111,21 

᾿Αριστοφάνης Vesp. 57 . 186,15 
ἐν Θεσμοφοριαζούσαις frg. 311 Ὁ. . 200,11 

᾿Αριστώνυμος (Plat. Rep. 1 328») 248,25 

"Apxadta. αἱ Ὀλυμπιάδες ἀγῶνες ἐν ’A. 

τελούμενοι Διὶ ᾿Ολυμπίῳ 81,25 

Apythoyos frg. 153 Bergk 

᾿Αστεροπαῖος 233,10 
‘Actixds. Ἀττιχῆς συνηϑείας 156,11 

ταῦτα δὲ ἐξωτε- 

. 320,39 

"At- 

— 



NOMINUM 

τικοί quem πόνηρον dixerint 155,3 viv 
δὲ χαὶ [TAatwvixot τινες εἶναι προσποιού- 

μενοι, ὑποδυόμενοι δὲ τὴν δόξαν, ὧν εἶναι 

καὶ “A. δοχεῖ. οὗτοι δὴ καὶ παντάπασι τὴν 

διχαιοσύνην ἄχρηστον ἀποφαίνουσιν 248.26 

᾿Ἀφροδίτη. ἡ A. ἐπιϑυμία ἐστίν 431,32 
Ἀχιλλεύς 35,30 420,33 418,1. 2. 17. 19 

522,28 
Βασίλειος 419,6 Γρηγόριος ἐν τῷ τοῦ pe- 

γάλου Β. ἐπιταφίῳ 462,19 

Βίας 210,33 
Βοιωτία 165,24 

Βοιωτοί 165,31 

Βρασίδας 232,22 
Γαληνὸς ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιγραφομένῃ 

Τέχνῃ μικρᾷ 73,19 
Genesis 1:2 ..- 

Γλαῦχος 248,29. 86 

Γόμορρα 277,9 
Γοργίας. OT. καὶ οἱ λοιποὶ πάντες οἱ τῆς 

νεολαίας λυμαντῆρες 617,29 

Γρηγόριος ἐν τῷ τοῦ μεγάλου Βασιλείου 
ἐπιταφίῳ [XLII 20 Patr. Gr. XXXVI, 

522 Migne] 479,5 

Δαρεῖος 486,16. 17.18 
Δηλιαχός 84,19 

Δῆλος. νῆσος ἡ Δ. ἐν ἣ ναὸς ἦν Ἀπόλλωνος 
zat χρηστήριον 84,19 τὸ xata Δῆλον 

ἐπίγραμμα 84,25 

Δημήτηρ vide Αἰσχύλος 
Δημόδοκος Μιλήσιος Λέριος ἦν τὸ γένος 439,15 
Δημόκριτος ἐδόξαξεν, ὅτι τὰ σώματα ἐκ 

τῶν ἀτόμων εἰσί 417,28 

Δημοσϑένης 474,17 οἱ πολιτευόμενοι νῦν, 

οἷον Δημοσϑένης, Αἰσχίνης 616,25 ὁ A. 
χαταιτιώμενος ὅτι τοῦ μέλλοντος ἀποτέτευ- 

. 6,13 

yer, οὕτως ἑαυτοῦ ἀπεσχευάσατο τὴν αἰτίαν, 

“οὐδεὶς εἰπὼν “περὶ τὸ μέλλον ἀσφαλῶς 
βουλεύεται, τῷ τοῦ μέλλοντος ἀβεβαίῳ 
ἀποφορτίσας τὸ τῆς μέμψεως ἄξιον 290,29 

(Demosthenes) x. Φιλίππου 

P 217 p. 115 . 818,21. 35 
Διομήδης 164,9.10 ὁ Τυδέως 395,11 
Διονύσιος. τὸ ἕν, ὅπερ ἄνθος τοῦ νοῦ ὁ 

μέγας ὠνόμασε Δ. 4,38 

Διόνυσος 145,29 ἀσπίδα Διονύσου 488,29 

Δόλων 142.6 

Δώριος (τρόπος) 262,25 

ἍἝβραῖοι 4,7 
“Extwp 164,9 408,33. 84 

πρόσωπον “E, 420,33 
ὑπεισδυόμενοι 

Εὐριπίδης 649 

᾿Εχφαντίδης 19 III 710 Kock . 186,17 

“Ἑλένη 139,32 395,10 
Ἑλλάς 486,16 

"EAAnves 3,37 4,7 51,16 92,16 163,28 

164,29 329,26 409,16.17 489,34 jody 

τινα ἃ οὐ ϑεμιτὸν ἐδόχει τοῖς “E. ϑύειν 
τῷ Διί: χύνας γὰρ χαὶ ὄφεις καὶ ἄλλ᾽ ἄττα 

πολλὰ ἀνόσιον ἐδόχει ϑυσίαν προσφέρειν 

τῷ Διὲ πατρὶ zat “ΒΕ. ὄντι ἀνδρῶν τε 
ϑεῶν τε 473,8 ἡ 
Ξέρξου κατ᾽ αὐτῶν ἐληλυϑότος τοῦ χοινῇ 

τῶν “Ἑ. ὁμόνοια τοῦ 

πᾶσι τοῖς “E. συμφέροντος χάριν ἐγεγόνει 
490,1 

Ἐμπεδοκλῆς 420,26 422,30 

"Evétos (ex coni.) 232,19 

Ἐνδυμίων 573, 1 

Ἐπικχούρειοι. χατὰ τὰς τῶν 7E. ὑπολήψεις 

δύναταί τις εὐδαιμονιάν μεταδιδόναι χαὶ 

τοῖς ἀλόγοις ζῴοις 598,21 

Ἐπίκουρος. τοῖς περὶ Ἐπίκουρον 153,23 

τοὺς “KH. τροφίμους 598,25 οἱ περὶ “Ext- 

99,19 εὐδαιμονία σχολὴ xat 

ὅ80,21 frg. 456 Us. 171,23 

Ἐπίχαρμος ἐν Ἣραχλεῖ τῷ παρὰ Φόλῳ 

p- 241 Lor. 155,10 — p. 259 153,21 

p- 273 492,13. 15 
Ἕρμαιον ἐν Κορωνείᾳ τῆς Βοιωτίας τόπος 

πεδινός 165,24 

°"EteoxAjs 490,80. 81 

Evangelium sec. Johann. 14,6. 7 G39 

sec. Matth. 7,14. 549,31 

Εὐδήμειος. Εὐδήμεια ἐχδέδωχεν ἕτερα πρός 
τινα Εὔδημον 4.19 

Εὔδημος 4,20 
Εὔδοξος (de voluptate) 107,13.19 531,15 

533,19. 31 534,6.27 536,17 
536, 16 

ς ‘ ‘ 

οἱ περὶ E. 

Εὔηνος 6 ποιητής frg.9 Bergk. . . 444,22 

Εὐχτήμων Κυδαϑήναιος 232,17 
Εὐριπίδειος. τὸ Εὐριπίδειον. 8,10 
Εὐριπίδης 142,21.24 840,9. 19 ἐν τῷ 

Κρεσφόντῃ 140,16 εἰσὶ δὲ Φοίνισσαι 
δρᾶμα τοῦ EK. 490,22 

Euripid. Hecub. 306 . 3,10 

Medeae 1078 279,36 

Orest. 667 . 508, 22 

Phoeniss. 529 . 122,10 

Alemeon. frg. 69 . 142,24 

Belleroph. p. 381. 240,29. 33 

Erechth. frg. 364 . 153, 20 



000 Ἔφορος 

Euripid. Melanipp. sap. frg.486. . 210,9 

Philoctet. frg. 787 . . . 340,4 
Ἔφορος ἐν τῇ τριαχοστῇ F. H. G. 1 274 

100,4 
Ἔχετος 409,26 

Ζεύς 189,5. 11 473,7 Ολύμπιος 81, 25 

185,18 
“Ζήνων (Eleaticus). Ζήνωνι τῷ τὴν γλῶσσαν 

ἀποφαγόντι 145,2 177,30 μὴ εἶναι χί- 

νησιν 37,30 

Ζώπυρος 6 ΠΙΕέρσης 142,4 

Ἡρακλείδης ὁ Ποντιχὸς ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ 

ὋὍμήροῦ 145,27 
Ἡράκλειτος (immo Homerus) 129,1] Ἢ. 

ἔλεγεν ἕν εἶναι τὰ ἐναντία 37,29 ἐκεῖνος 

γὰρ δοξάζων, ὅτι χίνησις οὐχ ἔστιν, ἔλεγεν 

ὅτι ἀχριβῶς οἷδα 417,36 Ἢ. τοῦ Ἔνφε- 

σίου καὶ ἐμοῦ πολίτου fre. LI Byw. 570, 

21.23 frg. CV Byw. 128,32 
Ἡρακλῆς 155,6 186,10 Ἢ. παρὰ Φόλῳ 

vide ᾿Επίχαρμος 
Ai potatos 223° (iN 5 ies ΓΟ 01 28 

HelooocOpp: Jun. 5 (ey τ 390 

γος ρου τ] 
ἐν ταῖς Μεγάλαις ᾿Ηοίαις 

ἵγρὶ 199. 100 Rzacho. = Lasso 

ἐν τοῖς Μεγάλοις “Epyots 

frol98 Rzach tos, 73° 9222924 

Ἥφαιστος. τὰ ἐμὰ ἔστωσαν “Ηφαίστῳ τροφή 
620,19 

Θαλῆς 331,12 

Θέογνις 591,14 

v. 145—147 . : 210,11 ef. 210,18 

BOt «ata ae eee ed 20 
Θεοδέχτης p.803 N. . . . . 436,33 

Θεόφραστος ta ἀτυχήματα ody ὑπάγει τοῖς 

ἀδικήμασιν 298,9 ἐν τοῖς Περὶ ἠϑῶν 
180,11 ἐν τῷ πρώτῳ [Περὶ av 210,15 
ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ηϑιχῶν 210,16 ἐν 

τοῖς Περὶ πλούτου 180,17 

Θερμοπύλαι 104,28 
θέτις 189,8. 7.10 

Θῆβαι 142,26 551,28. 80 
Θηβαῖοι 189,14 

Θησεύς 522,29 

Θουχυδιδης A-lgg-2. Wey es 9991 

Θράχη 305,11 
Ἰακώβ (οἰκονομίας ἀρίστης εἰς παράδειγμα) 

4,4 
Ἴάς. αἱ ᾿Ιάδες 200,10 

᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ 4,6 

Il INDEX 

Ἱππίας 617,28 

Ἱπποκράτης Aphorism II 46 523,37 524, 

20 Περὶ τροφῆς 39 534,17 
Ἴσαάκ (οἰχονομίας ἀρίστης εἰς παράδειγμα) 

4,3 

ἸἸσοχράτης ἐν ταῖς πρὸς Νιχοχλέα ὑποϑή- 

nats (immo πρὸς Δημόνιχον ὃ 34) 355,7 

Panegyr. 19 p.44D 156,7 

Ἰώβ 4,4 

Ἰωνιχός. ὑποδήματα “1. 200,11 

Καλλικλὴς παρὰ [Adtwv 153,22 

Καλλίμαχος trg. 148 Schneider. . 320,39 
Καλλισϑένης ἐν τῇ πρώτῃ τῶν “Ελληνικῶν 

(frg. 12 Miller) - 189,13 
Καλυψώ 139,21 

Kapxivos Penh ING τ πα 

Kepzbwy 451,2. 5.6.8 

Κηφισσόδωρος ἐν τῇ ιβ΄ (τῶν) Περὶ τοῦ 
ἱεροῦ πολέμου 166,2 

Κίρκη 199,20 

Κλείταχος 6 γλωσσογράφος 200,12 

Κολυττεῖς 474,18 

Κόρινθος. διχαιώσει δὲ Κόρινθον 294.16. 89 
Κορωνεία 165,24 . 

Kopwvets 165,26 

Κρατῖνος frg. 332 Kock 

Κροτωνιάτης 132,14 

Κρῆτες 109,6 610,17 

Κυδαϑήναιος 232,17 

Κύχλωπες 610,14 

Κυναίγειρος 145,34 
Κωνσταντῖνος. ἐν ταύτῃ τῇ τοῦ μεγάλου 

K. (πόλει) 610,12 

Λαχεδαιμονίοι 109,70 168,1 167,80᾽ 189, 
14.16 282,15 334,31 490,15 610,71. 9. 
17 612,36 

Λαχεδαίμων 232,18 

Λάκων 211,1 Λάχωνες 168,9 189,6 409,12 

Λαχωνιχή 189,14 

Aapta ἡ A. γυνή τις ἦν περὶ τὸν II6vetoy, 

. 320,39 

ἥτις διότι ἀπώλετο τὰ οἰχεῖα τέχνα, τὰ 

τῶν ἄλλων γυναιχῶν βρέφη ἤσϑιεν 427, 

38 τῇ τῆς Λιβύης ἀρχούσῃ A. ὀνομαζο- 

μένῃ 547,18 

Λέριος 439,15 

Λέσβιος 250,20 

Λητώ 426,19. 90 
Λιβύη 547,18 
Λουκιανὸς ἐν τῷ Μιχύλλῳ 1 . . 156,19 
Λύδιος (τρόπος) 262,26 

Λυχοῦργος 109,6 

i.) 8... 



NOMINUM 

Λυσίας 6 ῥήτωρ φιλῶν τὸν Φαῖδρον 475,8 

Μαραϑών 145,52 
Μαργίτης 320,38 321,8 
Μεγαρεύς. διασύρονται οἱ Μεγαρεῖς ἐν xw- - 

S 
3 - 

Ὁ» 
»Ν, Ν 3 = e μῳδίᾳ, ἐπεὶ χαὶ ἀντιποιοῦνται αὐτῆς ὡς 

παρ᾿ αὐτοῖς πρῶτον εὑρεϑείσης, εἴ γε καὶ 

Σουσαρίων ὁ χατάρξας κωμῳδίας M. 186, 
12 Μεγαρεῖς τῆς χωμῳδίας εὑρεταί 186, 

19 
Μεγαριχός. δρᾶμα Μ. 186,18 Μ. κωμῳ- 

δία 186,18 σχῶμμα Μ. 186,11 
Μεγαρόϑεν 186,16 
Μέγιλλος (ex coni.) 232,19 

Μελανίππη 210,9 
Μενέλαος 508,23 

Μερόπη 146,15. 27 
Μεσσήνιοι 165,2 
Metayotoyv 165,26. 31 

Μήδεια 279,36 — 
Μίδας ὁ Φρύξ 38,22 
Μιλήσιος (Δημόδοκος) 439,15 Μιλήσιοι 439, 

10 

Μίλων 132,14. 21 

Μίνως 109,6 

Μιτυληναῖος 210,34 

Μυρτίλος ἐν Τιτανόπασι frg. Com. Att. I 

253 Kock . 186,10 
Μωσῆς 4,6 109,8 
Νεοπτόλεμος πεισϑεὶς παρὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως, 

δόξαν elyev ἀπατῆσαι τὸν Φιλοχτήτην, εἴ" 
ὕστερον ἐχστὰς τῆς 

414.18 συγκαταϑέμενος τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἀπα- 

τῆσαι τὸν Φιλοχτήτην, οὐχ ἐνέμεινε τῇ 

δόξῃ 442.2 
Νιχοχρέων 6 τύραννος 177,30 
Nizopdyetos. 

διότι πρός τινα Νικόμαχον ἐχπεφώνηται, 

ἐς ' a = »Ν»,» Ἐ ΡΥ 

TOLA τῇς oocTs TA. 

ἐπιγέγραπται Nixopdyera, 

εἴτε τὸν υἱὸν αὐτοῦ tod ᾿Δριστοτέλους, ὃς 
οὕτως ἐχέχλητο, εἴτε πρός τινα ἕτερον 

οὕτως ὀνομαζόμενον 4,17 

Νιχόμαχος. τὴν πρὸς Ν. τινα γενομένην 

πραγματείαν 1.11 cf. 4,17 

Νιόβη 426,17sq. 

Ξενόφαντος ἐπειρᾶτο χατέχειν τὸν γέλωτα, 

ἀϑρόον δ᾽ ἐχάγχασεν.... ὑπὸ ὄφεως δειχ- 
ϑεὶς τὴν ζωὴν ἐμίσει καὶ τὴν λύπην οὐκ 

ἔφερεν 457,10 sq. 

Ξενοφῶν ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν ᾿Βλληνικῶν (immo 

4.10)». τὸ: 167,29 
de rep. Laced. c. 2,4. 200, 13 

Ξέρξης 490,1 ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς μα- 

νεὶς ἔφαγε τὴν ἑαυτοῦ μητέρα χρεουργήσας 

428,10 

᾿Οδυσσεύς 142,5 392,37 414,19.20 442.2 

Ὀλυμπιάς. αἱ δ᾽ ᾿Ολυμπιάδες ἀγῶνες ἐν 
Δρκαδίᾳ τελούμεναι Ad ᾿Ολυμπίῳ 81,25 

Ὀλύμπιος. Ad Ὃ. 81,26 τὸν Ὁ. Δία 
185, 18 

“Opn ptxds 392,37 εἰ τριάκοντα “Ομηριχοὺς 

ἀποστοματίζειν δύναται 613,4 

Ὅμηρος 35,30 243,27 521,1 ποίησιν 
Μαργίτην ὀνομαζομένην “Ομήρου 320,38 
κρείττω εἶναι “Ὅμηρον τῶν λοιπῶν ποιη- 
ὧν 99.11 
my τοῦ “Ὁ.. ὑπεισδυόμενοι πρόσωπον “Ex- 

τορος ἢ Ἀχιλλέως 420,32 τὴν ᾿Αφροδίτην 

δολοπλόκον ὀνομάζει 431,32 

Ἰ οἱ ὑποχρινόμενοι λέγουσι μὲν 

OX, κε 

Homer 1]. Al. 420,28 

AsO: 268,32 

ἈΠ596. 189. 

ες π 7 65:9 0 

ΓΘ δι τι τ Ἰ599 

A 481. 104.1 
Z 236. 243,29 

Guise. 164,10 
PPI Melee ἘΠῚ 2% 14385 

Ι 452. 229,20 

K 224. 156,12 

A 5d8. 166,24 

IT 102. 163,6 

ΠΤ 163,8 

P7208 140,10 

104. σας 1) Σ ‘ 

Σ΄ 109 sq.. 129,1 

X 100. 164,10 

Q 259. 408,32 
Odyss. ὃ 244. 142.5 

by 15: 610,14 

p 219. 139,20 
p 218. 476,16 

@ 319°. 166,10 

ἐν τῷ Μαργίτῃ 921.8 

Ὀνόμαρχος ὁ Φωχεύς 165,28 sq, 
᾿Ορέστης 508,22 522,29 
Παιανιεῖς 474,17 

Πάρις 395,14 
Παρμενίδης 614,18 

περὶ 1. 49,8 
[Πασίμαχος 169,30 

Πάτροκλος 418,1. 2. 18.19 522,28 

Πειρίϑοος 522,29 

rt ν᾿ δὼ 47. 50 οἱ 
ἕν τὸ Ov δί,00ὺ οἱ 

Περιχλῆς. ἠδύνατο I]. tov ᾿Ολύμπιον Δία 



652 ΠΕεριπατητιχοί 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀναλωμάτων μικρότερον 

χατασχευάσαι, πολυτελέστερον δὲ λίϑοις 

zat μαργάροις ποιχίλοις. 185,17 Περιχλέα 
χαὶ τοὺς χατὰ II. φρονίμους εἶναι ὑπολαρ.- 

βάνομεν, ὅτι ἄνθρωποι ὄντες δύνανται 

θεωρεῖν τὰ ἑαυτοῖς ἀγαϑὰ χαὶ τὰ τοῖς 

ἄλλοις avtowrots 308,11 pro Themistocle 

393,1 
Περιπατητικοί. τοῦ παρὰ tots II. λεγομέ- 

vov ποιοῦ 481,27 

ot éx tov II. 529,3 578,15 

Πέρσης. Ζώπυρος ὁ If. 142,4 Πέρσαι 35, 
19 164,28 277,7 428,10 437,17 486,16 

Ilepots 486,16 
Πιτταχός 490,17seqq. χαλεπὸν ἐσϑλὸν ἔυ.- 

μεναι 210, 84 

ἐπιτίμια 156,16 

Πλάτων 29,19. 21 39,17. 82. 85 40,1. 4 41, 

35 42,2 45.6.8. 11 49,7 50,31 51,18 

53,29 58,20 136,28 169,24.27 424,6 

481,29 504,21 536,17 537,13 542,27 

592,2 619,15. 19 620,4 τὴν πρὸς τὸν 
> 
διδάσχαλον I]. αἰδῷ 585,10 εἴτε δὴ νοῦν 

Περίπατος. 

- ' ny ~ \ 

τοῖς μεϑύουσι διπλᾶ τὰ 

χρὴ λέγειν τὸ ἐν ἡμῖν ἄριστον εἴτε ϑεῖόν 

τι χαὶ Delay τινὰ μοῖραν χαὶ ἀπορροήν, 

ὡς... ὃ Il. λέγει 579,30 διὰ τὸν IT. μὴ 

δεῖσϑαι ὅλως λέγοντά τινος τὸν ὡς ἀλη- 

ϑῶς εὐδαίμονα 601].4 κατὰ Il. ἀδύνατον 
εὐδαιμονεῖν τὰ ἄλογα τῶν ζῴων 598,23 

ὅτι τὸ κατ᾽ ἀρετὴν ὡρισμένον, ἐν πολλοῖς 

Πλάτωνι δέδειχται 515,30 οὐ δοκεῖ δὲ 

τῷ I]. ἐναντίον τὸ ἡδὺ τῷ λυπηρῷ 524, 

117 ἐν ἡμῖν ἄριστον ... εἴτε δὴ νοῦν αὐτὸ 

χρὴ χαλεῖν ... εἴτε ζωὴν λογικήν, ὡς 6. 
II. 579,23 οἱ περὶ Πλάτωνα 40,22 41,30 
43,5 45,29 49,8 ἡ οὐσία τριττὴ xata 

τοὺς περὶ I]. 320,20 
int i \ ¢ , U ΕΥ̓ 

φασι χαὶ οαίμονας χαὶ STEPAS φύσεις χαι 

οἱ περὶ Il. ἥρωάς 

αὐτὰ τὰ οὐράνια σώματα χρείττω εἶναι 7 

xa ἡμᾶς 329,23 xai ἐν ταῖς Πολιτείαις 
χαὶ ἐν τοῖς Νόμοις 585,18 

(Plato) Timaeo p. 285 A 298,17 

Phileb: ρΡ- ϑὺ .οὐ- 9η9. 

HSH τ ΣΡ}. 

Ὁ Die a ν tae oe 

60'C. τ 2. 09015 

Theaet. p. 176 B 579,5 

Lach. p. 186 D 165,10 

Protag. p. 345 ἢ 143,26 

350 C 165,11 

000 © 143,26 

Il INDEX 

(Plato) 

De Republ. II p. 360C . 178,11 

tO sven 193,20 
382C . 137,8 

IV p.448C . 254,25 
VI p.511B. 31,16 
VIL p. 518 E? 400,31 
IX p.589B. 480,2 

Gorgia p. 484 Ὁ 616,35 

500A. 153,22 
507 B? 148,8 

De Legg. I p.644C. 810,7 

Il p. 653 127,5 
nescio quo referendum. . . 78,3 

Πλατωνιχκός 29,31 45,8 [ΠΙλατωνιχοί 49, 

14 τινες εἶναι προσποιούμενοι 248,25 οἱ 

I]. ἑτέρας εἶναι λέγουσι τὰς πολιτιχὰς τῶν 

ἠθικῶν (ἀρετῶν) 578,16 ϑαυμάσειέ τις 
ἂν τῶν [Ιλατωνιχῶν τοὺς τὴν ἀπάϑειαν 

εἰσάγοντας ὡς δόγμα [Ιλατωνιχὸν χαὶ τῇ 

ἡδονῇ λοιδορουμένους 121,17 ἔϑος ἐστὶ 

τοῖς I]. διὰ τῆς προσϑήχης τοῦ ταῦ στοι- 

χείου ἢ τῆς προσϑήχης τῆς φωνῆς τῆς 

“αὐτό δηλοῦν τὰς εἰδητιχὰς ἀπ᾿ αὐτῶν 

καλουμένας ἀρχάς δ88,22 ἔλεγον οἱ II. 
τὸ αὐτοὲν χαὶ τὸ τἀγαϑὸν τὸ αὐτὸ εἶναι 

533,35 --- Πλατωνιχῶς 320,22 

Πλάτων ἐν Πρέσβεσι Com. Att. frg. 1 684 
Kock om Bee 200,14 

Πλούταρχος de Isid. et Osir. c.1 p.351D 

331, 32 

ἐπιγέγραπται Περὶ tod Σωχράτους δαιμο- 
νίου ὁ. 20 p. ὅ88 αὶ 5,15 

Πλωτῖνος VI 99 

Πολέμαρχος 471,20 seq. 

Πολύχλειτος ἀνδριαντοποιὸς σοφός 319,19 

Πολυνείχης 490,90. 31 

Πόντος 427,39 428,1 

Πορφύριος ἐν Εἰσαγωγαῖς p. 8,1 Busse 
383,36 

Πράμινιος (οἶνος) 494,90. 32 

Πριαμίδης 395,11 

Πρίαμος 92,6. 12 100,15 408,32 
Πριαμικός. Il. πιεζομένων συμφοραῖς 516, 

10 
Πρόδικος 617,28 
Πρωταγόρας 466,7 seq. 
Πρωταγόρειος. τὸ Il. δόγμα (Plato Cratyl. 

386) 153,24 
Πτολεμαῖος τὸν ὅρον τοῦ τελείου σώματος 

I]. 6 Χαιρωνεὺς ἐν τῷ λόγῳ ᾧ 

529,21 

δ Say ἀπέδειξεν ἔχοντα καλῶς, σημεῖον ὑποϑέ- 

Ce CAR woe ἐσ 

ν΄ {48....-...... 



NOMINUM 

μενος χαὶ εἰς τρία δείξας γινομένην τὴν 

ῥύσιν αὐτοῦ... 922,4 
Πυϑαγόρας. δύο συστοιχίας 6 IT. ἐξέϑετο 

50,35 51,5 
Pythagorae carm. aur.42 . . . 2,10 

Πυϑαγόρειος (Mi&wy) 132,16 — Πυϑαγό- 
petot 51,10.16 125,2 133,1 222,17.27 

δύο συστοιχίας ἐποίουν 515,23 

Πυλάδης 522,28 

Ῥαδάμανϑυς 222,23 
Ῥωμαῖοι (ϑυμοειδεῖς) 166,14 

“Ῥώμη 55,16 
Σαρδανάπαλος 955,18. 19 480,89 481,9 

χατὰ τὸν Σ. διαζῶντες 474,3 

Σάτυρος (φιλοπάτωρ) 426,23. 28 

Σιχυώνιοι 101,29. 81 168,8 

Σιμωνίδης. ὡς φιλαργύρου αὐτοῦ μέμνην- 

ται ἄλλοι τε χαὶ Θεόφραστος xtA. 180,16 
Σχύϑης. of Σ. of περὶ τὸν Πόντον 428,1 

ϑηριώδεις 429,11 

Σόδομα 277,9 

Σόλων 4,7 92,28 93,3.6 94,32 95,30 97,36 
102,16 109,7 591,14 601,35 602,14. 23 

Σουσαρίων ὁ χατάρξας χωμῳδίας Μεγαρεύς 
180,19 

Σπεύσιππος 51,17 

Ἕλλησιν 51,16 

Σ., ὅτι ὡς τὸ μεῖζον ἀντίχειται τῷ ἐλάτ- 

Σ,., ϑεολόγον ὄντα παρ᾽ 
ς ἔνστασις τοῦ Σ. ἔλεγεν ὁ 

τονι χαὶ τῷ ἴσῳ... οὕτως χαὶ ἡ ἡδονὴ 

ἀντίχειται τῇ ἀλυπίᾳ χαὶ τῇ λύπῃ 452, 

81 λέγων, οὐχ ἀνάγχη ἐπειδὴ χακόν 

ἐστιν ἡ λύπη, ἀγαθὸν εἶναι τὴν ἀντιχει- 
μένην αὐτὴ ἡδονήν 599,9. 8 

Σταγειρίτης 294,27 

Στοά. 
Στ. 599,2 ἡ λύπη, ἣν οἱ ἀπὸ τῆς Σ. 

συστολὴν χαλοῦσι 180,15 

χαὶ πρὸ τῶν Στ. ἦν ἡ δόξα αὕτη, 

Χ ¥ a Ν 2 ~ A δ 
τὸ εὖ ζῆν χαὶ εὐδαιμονεῖν κατὰ τὴν 

ἀντὶ λύπης 

Στωιχοί. 

ἢ τὰς ἀρετὰς ἐν ἀπαϑείᾳ τιϑεῖσα 128, 

ἐστι 

ἔσχατον τῆς φυσιχῆς ὀρέξεως ὅ99,0 

τὸ εὐδαιμονεῖν χατὰ τοὺς Στ. τὸ 
χατὰ 

- o Nv ὑπ , ! / , τὰς τῶν ὕστερον Στ. ὑπολήψεις δύναταί 
τις εὐδαιμονίαν μεταδιδόναι xal τοῖς ἀλό- 

yors ζῴοις 598,21. 26 

Χιώτης 653 

Συραχούσιος (Epicharmus) 155, ω 

Σωχράτης 421,7 424,6 481,29. 30 493, 

13 seqq. 494,8 seqq. 504,20 εἰ τὰ 2.4 

540,38 614,17 Σ., ὃς ἀρετῇ καὶ σοφίᾳ 

ζήσας, τῇ παραλόγῳ κχαταδίχῃ ἐνέμεινε, 

τῆς χλοπίμου σωτηρίας τὸν ἐν ἀδίχῳ χατα- 
ov i ‘ ~ 

δίχῃ προϑέμενος ϑάνατον χαχῶς ) 

αὐτῷ Αϑηναῖοι ἐχρήσαντο 177,28 τὸ Σ, 

δαιμόνιον ὅ.16 Σ. παρὰ τῷ Πλάτωνι 

165,8 τὸν παρὰ Πλάτωνα Σ. 400, 31 
meee . παρὰ Πλάτωνι τοῖς τῶν πολιτιχῶν 

ἀκαίρως φιλοτιμουμένοις ἀντιτιϑέμενος 39, 

18 οὐχ ἀπειχότως φ ρρονήσεις ἣ ἐπιστήμας 

ἐχάλει τὰς ἀρετάς 401,2. 20 402,36 403,1 

411,51 seqq. ἀδήνατον εἶναί c δ᾿ ΝΜ ὁ Σ. ἔλεγεν, 
τινα ἔχοντα ἐπιστήμην παρασφάλλεσϑαι 

χατὰ τὴν οἰχείαν ἐπιστήμην ἣν ἔχει 425,9 

Σώστρατος 420,24 

Τρῶες 92,7 143,5 163,27 
Τυδεύς 395,11 

Tuptatos frg.8 Bergk. . 
Φαῖδρος. Λυσίας 6 ῥήτω 

ὃρον 415,8 

Φάλαρις 428,4 429,11 

Φειδίας 319,15 

Φίλιππος 378,22. 86 380,10. 18. 

Φιλοχτήτης 414,19 436,34 is 

165,2 

ρ φιλῶν τὸν Φαῖ- 

θυ 

Φιλόξενος. | ἦσαν γάρ τινες, ὧν εἷς ἦν χαὶ 

ὁ ®., οἱ τὴν ἡδονὴν ἐπρέσβευον καὶ ἔλεγον 
εἶναι τέλος τελικώτατον καὶ τὸ κυρίως 

ἀγαϑόν, οὗ πάντα ἐφίεται 445,19 

Φιλοχαρίδας ὌΠ: 

Φοῖνιξ. 6 zap’ Ὁμήρῳ Φ. πεισϑεὶς τῇ 
μητρὶ ἐμίχϑη τῇ τοῦ πατρὸς παλλαχίδι 
229,21 

Φρύγιος (τρόπος) 262,25 

Φρύξ. Μίδας 6. MO. 38,22 
Φωκχυλίδης 210,17 pro Pythagora 1,10 

Xatpwveds [Πλούταρχος 331,32 

Χάριτες. Χαρίτων ἱερόν 223,36 ἡ μέση τῶν 

X. 224,1 

Χάρων 166,1 

Χίλων 6 Λάχων 211,1 

Χιώτης (οἶνος) 449,10 



CORRIGENDA 

p- 70 adnot. ante restituam addas 11 

96,34 seribendum ἀδιαχόπου 

adnot. v. 3 addas ἀδιαχόπου a 

99,25 corrigas ὁμόσε 

106,22 scribendum συναγαλλόμενον 

139,21 pro ἐπείχασε scribendum ἀπείχασε 

200 post adnot. ad v. 20 adde a 

463,3 pro ἦν scribendum 7 

484,19 seribendum αἰσχροτάταις 

534, 980 seribendum φλέβα τεμεῖν 
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